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ВЪВЕДЕНИЕ

През 1993 г. Общото събрание на ООН обявява 3 
май за Световен ден на свободата на печата (World 
Press Freedom Day). Настоящата книга възникна 
като резултат от отбелязването на това събитие 
през 2012 г. в София. Съорганизатори на пореди-
цата от дебати и срещи под надслов „Европа в ме-
диите и медиите в Европа”, бяха Гьоте-институт в 
София, Френският институт в България и фондация 
„Медийна демокрация”. В качеството си на консул-
тант за организирането на проявите се присъеди-
ни и екипът на Медийната програма Югоизточна 
Европа на фондация „Конрад Аденауер”. Отбеляз-
ването на 3 май включи публична кръгла маса в 
хотел Шератон и конференция на тема „Да бъдеш 
журналист днес”, която се проведе във Факултета 
по журналистика и масова комуникация на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски”. 

За участие бяха поканени Жан-Кристоф Беше (фо-
тограф и главен редактор на списание „Réponses 
photo”), Фредерик Крота (разследващ журна-
лист в телевизия Франс 2), Филип Рошо (известен 
френски репортер, носител на наградата „Албер 
Лондр” за репортажите си от Близкия Изток), Карл 
Гайбел (германски журналист и преподавател по 
история на медиите в университетите в Щутгарт 
и Хоенхайм-Щутгарт), Ролф Швартман (герман-
ски професор, специалист по медийно право в 
университета в Кьолн), Жерар Уормсер (френ-
ски философ и издател, основател и директор на 
списание „Sens Public”). От страна на домакините 
участваха Георги Лозанов (университетски препо-
давател по журналистика и председател на Съвета 
за електронни медии) и Орлин Спасов (препода-
вател по медийни и комуникационни изследвания 
и изпълнителен директор на фондация „Медийна 
демокрация”). Модератор на кръглата маса беше 
телевизионният журналст от БНТ Бойко Василев, 
а в дискусията участие взеха културолозите Алек-
сандър Кьосев, Ивайло Дичев и др.

Книгата съдържа три раздела. 

В първата част са представени изказванията на 
Карл Гайбел и Филип Рошо, направени по време 
на кръглата маса на 3 май 2012 г. Тук е включен 
и пространен текст на Жерар Уормсер, разгърнат 
около ключови тези в неговото изказване по вре-
ме на дискусиите в София. Основните акценти са 
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поставени върху свободата на словото и на ме-
диите в контекста на бързо променящият се кон-
текст, доминиран от цифровите технологии. 

Вторият раздел представя дванадесет експертни 
анализа, посветени на проблемите на плурализма 
в българската медийна среда. Част от текстовете 
предлагат критическа рефлексия върху двадесет и 
пет интервюта с журналисти, проведени през 2012 
г. при запазване на анонимността им (в рамките на 
проект на фондация „Медийна демокрация”, под-
крепен от Институт „Отворено общество”, София). 
Останалите анализи в този раздел, изготвени в 
рамките на същия проект, разглеждат специфични 
проблеми на българските медии (пренебрежение 
към малките общности, доминиране на лайфстайл 
естетиката, трансформации в характера на публи-
ката и др.), довели до дефицита на плурализъм и 
свобода през последните няколко години. 

Третата част е посветена на медийното право. Тук 
представяме в превод откъс от книгата на Дитер 
Дьор и Ролф Швартман „Медийно право”. Севе-
рина Митева накратко въвежда българския чита-
тел в спецификите на немското медийно законо-
дателство и в текста на Дьор и Швартман, двама 
от най-авторитетните германски специалисти в 
тази област. 

По своя замисъл книгата, която предлагаме, е на-
сочена към практикуващи журналисти и медийни 
експерти, към студенти и докторанти от специал-
ностите, свързани с журналистика и комуникации, 
и преподавани в няколко български университета. 

Моментът на поява на изданието е изключител-
но подходящ за насърчаване на по-нататъшните 
дискусии около състоянието на медиите в наша-
та страна. В края на януари 2013 г., авторитетна-
та международна неправителствена организация 
„Репортери без граници” класира България на 87 
място в индекса си за свобода на пресата (Press 
Freedom Index). Постоянният срив от 2006 г. насам, 
когато България бе на 35-та позиция в индекса, 
повдига много въпроси. На този фон книгата има 
потенциала да насърчи по-задълбоченото разби-
ране на значението на свободата на пресата и на 
високите стандарти на професионалната етика. 

ОРЛИН СПАСОВ
Изпълнителен директор на фондация 
„Медийна демокрация”



ЗОНА СВОБОДА
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ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА

КАРЛ ГАЙБЕЛ

Само през първите четири месеца на 2012 г. при упражняване на професията си са 
загинали 19 журналисти, а 161 са били задържани. В много държави свободата на 
печата е непозната или е застрашена – това съобщават „Репортери без граници”. С 
безпокойство констатираме, че според същата организация рейтингът на България по 
отношение на свободата на медиите след 2006 г. е паднал от 35-то на 87-мо място.

Международният ден на свободата на печата е обявен от Общото събрание на ООН. От 
1994 г. той обръща внимание върху основното човешко право, залегнало във фунда-
мента на свободната демокрация. Всяка година в много страни се води дебат за състоя-
нието на свободата на печата, задава се въпросът застрашена ли е тя, кой я застрашава 
и кой трябва да я пази от злоупотреби. При това в центъра на вниманието неизменно 
стои Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и особено постановката:

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази 
свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеж-
дения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информа-
ция и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Тази формулировка е проверка за състоянието на демокрацията. В страни с диктатор-
ски режими исканията за свобода на печата не се поставят открито и публично, и ако 
все пак това се случи, отговорът е нови репресии.

В свободните държави печатът също може да бъде застрашен от силни индивидуални 
или групови интереси, от влиянието на лобита или злоупотреба от страна на избрани-
ците на народа. Но в правовите държави тези заплахи или опитите за злоупотреба с 
власт могат да бъдат назовани публично без опасения от санкции.

Подобно на списъка с права на човека от Всеобщата декларация на ООН, в чл. 5 от 
Основния закон на Германия от 1949 г. е записано като неотменно човешко право:

(1) Всеки има право свободно да изразява и разпространява мнението си устно, 
писмено или чрез образ и безпрепятствено да се осведомява от общодостъпни 
източници. Свободата на печата и свободата на информирането чрез радио-
то и киното са гарантирани. Цензура не се допуска.

(2) Тези права се ограничават от разпоредбите на законите, подзаконовите 
актове за защита на младежта и правото на лично достойнство ...

Следователно свободата на печата окачествява правото на медиите, а с това и на жур-
налистите на свободно упражняване на професията и преди всичко на нецензурирано 
публикуване на информации и мнения. Свободата на печата закриля и самия медиен 
продукт, както и неговото разпространение. Тя закриля информаторите и редакцион-
ната тайна. Следователно журналистите не са длъжни да разкриват нито източниците 
си, нито резултатите от своите разследвания. Свързана с това право на отказ от даване 
на свидетелски показания е и забраната за претърсване на редакции и журналисти-
чески офиси, както и забраната за изземване на материали от тези помещения. Нещо 
повече. Институциите са длъжни да предоставят информация на журналистите.
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„БИТКАТА НА МНЕНИЯТА”

Неотменните човешки права, залегнали в германския Основен закон, както и в пове-
чето конституции на западните държави, включват също така право на защита срещу 
държавата. В Англия тези норми са влезли в живота и законодателството още от 17 
век, а в САЩ, Франция и например Дания – от втората половина на 18 век. Демо-
кратичната държава трябва на първо място да бъде „могъща”, за да е в състояние да 
наложи интересите на своите граждани, а също и човешките права срещу индивиду-
алните интереси. Разделението на властите (законодателна, изпълнителна, съдебна), 
изборното господство за ограничено време, правото на избирателите (суверена) да 
отзоват властимащите чрез своето волеизявление създават сигурност при изпълне-
ние на критичния контрол от страна на медиите (функция на пазител на демокра-
цията). Ето защо, според националното и световното разбиране на правото, пресата 
трябва да бъде независима. Независима от държавата, от икономиката, от различни 
индивидуални интереси. Свободната конкуренция между медиите създава предпо-
ставки за плурализъм на мненията.

Така например в Германия се издават 391 ежедневника, седмичника и неделни вестни-
ка с тираж от 32 милиона продадени екземпляра; те достигат до 75 милиона читатели 
– при население от 80 милиона души; публикуват се 1223 списания, 3400 специали-
зирани издания, 350 списания на различни вероизповедания; излъчват се около 60 
публичноправни и над 100 частни радиопрограми; оперират над 20 публичноправни 
и над 100 частни телевизионни програми.

Пример за функцията на пазител на демокрацията, както и за въздействието на ме-
диите, е скандалът с бившия федерален президент Кристиан Вулф. Само един „по-
вей”, едно „бегло съмнение” (както се произнесе един от предишните президен-
ти) за нередности или облаги са достатъчни, за да изгуби поста си. Първият мъж в 
държавата сам стана жертва на собствените си изисквания, когато със заплахи срещу 
булеварден вестник поиска да предотврати публикация, която го обвиняваше в по-
лучаване на финансова облага и подкупност на предишния му пост като министър-
председател на една федерална провинция. Това беше повече от „повей” или „бегло 
съмнение”. Не му помогнаха никакви обяснения, никакво лавиране – съмнението 
вече бе посято. Политическото му положение стана неудържимо, той трябваше да 
подаде оставка. Една година след това съдът все още разглежда неговия случай. Тази 
критична общественост, която се отвърна от Вулф заради предполагаеми финансови 
облаги, се създаде в резултат на периодични и упорити публикации. И те оказаха 
своето въздействие, защото вече не можеше да изчезнат от публичното простран-
ство, нямаше как да бъдат изтрити от съзнанието на хората.

Гражданинът може да издаде „присъда”, да си създаде мнение и решението му влиза 
в сила на следващите избори. През примера на около 100 политически разкрития на 
журналисти от 1950 г. насам можем да видим как в историята на младата Федерална 
република се променят политическата култура и структура. Независимият обмен на 
информация между всички части на обществото е основната функция на свободния 
печат, на свободните радио и телевизия. Забраната на цензура дава импулси и аргу-
менти, които непрестанно променят обществото, запазват неговата цялост и го отварят 
към нови промени. „Битка на мненията” и „конструктивен елемент на демокрацията” 
– така образно се изразява Федералният конституционен съд, нашият върховен съд, в 
най-важните си решения за свободата на печата.

Така че свободата на мненията може да се превърне в опасно оръжие в „битката на 
мнения”. В „съда на обществото” от значение е и опасността от загуба на политическо 
и обществено доверие. То трудно се постига, но лесно се губи, а за публичен пост е 
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абсолютно необходимо. Да загубят доверието, уважението, означава за политиците и 
мениджърите загуба на мандата или поста (например аферата „Шпигел”, скандалът с 
даренията за една от водещите партии, аферата „Старфайтър”, дейността на Филбин-
гер като флотски съдия, финансовата и дълговата криза). А в икономиката загубата на 
престиж води до намаляване на оборота. При медиите и журналистите загубата на 
доверие е последвана от намаляване на тиражи, реклами и/или квоти. Гражданинът, 
суверенът бди над своите интереси.

Все пак „съдът на обществото” не бива да позволява предварително осъждане на ос-
новата на идеологически направлявани и необосновани информации. Независимо в 
коя медия. От журналистите се изисква огромна отговорност по отношение на исти-
ната и всеобщите права на човека, без които свободата на мненията и свободата на 
печата са лишени от съдържание.

ЗА МЕДИЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ОТГОВОРНОСТ 

След като съгласно международната правна култура, националното конституционно 
право, законите и демократичната самопонятност медиите трябва да бъдат незави-
сими от политиците и бизнеса, то независими трябва да бъдат и журналистите. Смес-
ването на реклама и редакционен текст е недопустимо. В Германия често обсъждаме 
размера на комисионите или отстъпките в цената, които бизнесът прави на журнали-
сти или на други професионални групи (при купуване на автомобили, мобилни теле-
фони, билети за влак или самолет, ваканционни пътувания). При журналистите това не 
може да бъде толерирано. За запазване на независимостта е необходимо да се спусне 
законова бариера пред финансови облаги или други предимства (корупция). 

В моралния кодекс на Германския съвет по печата, основан съвместно от журналисти и 
издатели преди повече от 50 години, печатните медии и техните редактори се задължа-
ват между другото да не приемат никакви финансови или материални „подаръци” или 
„облаги”. Поради свързаното с нея изкривяване, корупцията убива истината, с която ние, 
журналистите, сме ангажирани съгласно Закона за печата. Нарушаването на задълже-
нието за съобщаване на истината може да бъде преследвано от закона. Най-доброто 
оръжие срещу приемане на облаги, подкуп или корупция е финансовото обезпечаване 
на журналистическата професия. Осигуряването на пенсия също трябва да гарантира 
независимост на журналистите по време на професионалната им практика.

Заедно с гарантираната външна свобода на печата, възпрепятстваща влияние или на-
сочване от страна на държавата или обществото, към свободата да се разпространяват 
информации и мнения се причислява и осигурената „вътрешна свобода”, т. е. барие-
рата срещу чуждите на духа на професията индивидуални директни указания. Също 
и от страна на частния бизнес. Това е записано в Декларацията на ООН и в отделни 
конституции, но във всички държави с гарантирана свобода на печата трябва да има 
и законова уредба на вътрешната свобода по отношение на правото на собственост 
поради опасността от произволно тълкуване. Свободата на печата е по-висше благо от 
свободата на бизнеса или правото на собственост.

Никой не бива да бъде принуждаван да публикува нещо против мнението си и отказът 
му не трябва да бъде санкциониран. Това обаче не изключва безкритично приспо-
собяване или егоистичен опортюнизъм в журналистическите среди. И понеже нищо 
човешко не ни е чуждо, разумът повелява: бдителността е цената на свободата.

Медиалният процес в публичността е постоянно предизвикателство. И то не само за 
властимащите и за ръководителите на влиятелните обществени или икономически гру-
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пи. Този процес е предизвикателство и за гражданите, за „консуматорите” на медийния 
продукт. Те имат право на информация, за да могат на равна нога да дебатират със 
своите избраници и като суверен да вземат окончателното решение по време на избо-
ри. Когато гражданинът има право на информация, произтичащо от неговото човешко 
право на свободно изразяване на мнението, тогава и властимащите имат задължението 
да го информират. Най-добре това се осъществява чрез закон за свободата на инфор-
миране на всички политически равнища – за управляващите и публичната админи-
страция в градовете, регионите, в цялата страна. Преди няколко години Европейският 
съюз проправи пътя в тази насока за своите органи на управление, за парламента и 
администрацията. Въведоха се изисквания за прозрачност и институциите са длъжни да 
осведомяват гражданите за своите планове, решения и процедури.

Редовни и систематични анкети (над 1500) за функцията и очакванията от журналистика-
та в Германия показват, че 86 на сто от хората искат журналистите да критикуват нередно-
стите. Малко повече от половината са на мнение, че медиите трябва да контролират по-
литиката, икономиката и обществото. Други очаквания от журналистите са да информи-
рат неутрално, прецизно и бързо, да разясняват комплексните проблеми („за да можем 
да участваме във вземането на решения”), да дават точна картина на действителността.1

Работещите в медиите са длъжни да информират или да събират информация – все-
обхватно, правдиво – и да ѝ дават критична оценка в комплексното масово общество. 
Това изисква наличието на средства и методи, които не могат да бъдат направлявани 
или спирани, възпрепятствани или подлагани на сплашване от страна на държавата. 
Само така можем да контролираме актьорите в политиката и икономиката. По тази 
причина в Германия върви оживен дебат около планираното наблюдение на теле-
медиите и съхраняването на база данни в разрез с Директивите на ЕС. Журналистите 
и собствениците на медии настояват за неограничена закрила на източниците на ин-
формация и на данните.

Демократичният плурализъм на информациите и мненията в печата, радиото, телеви-
зията и интернет може да бъде ограничен или дори застрашен от частните стремежи 
за концентрация в икономиката. Кратък е пътят от сливането на фирми, картели и оли-
гополи до монопола върху мнението. Свободата на печата не бива да се превръща в 
свобода на определени богаташи. Това е тема, чиято важност съзнаваме в Германия и 
искаме да регулираме чрез съответен контрол върху картелите.

Поради съществената публична задача или, по-добре казано, поради съществената за-
дача в публичността, която имат журналистите, от тях трябва да се изисква непрестанно 
да поддържат знанията си на нивото на времето, за да не попаднат в капана на мани-
пулираната интерпретация. Образованието им, получено в училище и в университета, 
трябва да е обхватно, като трудовият им договор включва гаранции за развитието му, а 
трябва да е налице и възможност за допълнително обучение. Държавата няма право да 
се намесва нито по отношение на целите на обучението, нито по отношение на достъпа 
до него. През 20 век два пъти германски държави (т.н. Трети райх и ГДР) се опитаха отча-
сти с успех чрез професионално управление на журналистиката и медиите напълно да 
насочат хората във фарватера на своите доктрини и идеологии, и да завладеят умовете 
и душите им. Последиците във всички области на живота бяха ужасяващи.

СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА: ИНСТРУМЕНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Международният ден на свободата на печата се отбелязва и в България, и това е голям 
шанс за младата демокрация.
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В Германия свободата на печата е историческа тема, но политическото ѝ осъществяване 
е новост. В историята ни има вълнения и революции; отчасти и само за кратко – дори 
пролетно пробуждане. Но се наложи реставрацията, „ancien régime“. След един кратък и 
не много интензивен демократичен период от 1919 до 1933 г. Германия си върна свобо-
дата едва след като през 1945 г. съюзниците я освободиха от чудовищното терористично 
господство на националсоциалистите.

Още в 17 век Англия обсъжда проблемите на свободата и през 1695 г. премахва цензу-
рата. Със своята Конвенция за правата на човека Франция вдига бариерата пред сво-
бодата през септември 1789 г. Преди това Съединените американски щати я включват 
в своята конституция. В Германия, където с изобретяването на книгопечатането през 
1450 г. Йоханес Генсфлайш цу Гутенберг отваря портата към Новото време и дава шанс 
за развитие на духа, опекунството и липсата на свобода не отстъпиха чак до 1945 г. 

Когато през септември 1989 г. в Лайпциг 30 000 души демонстрираха срещу режима на 
Германската единна социалистическа партия в ГДР, което на нас в сигурния Запад ни спря 
дъха, те на първо място настояваха за свобода на пътуванията и свобода на печата. Но 
не само това. В края на 1989 г. от редакциите и издателствата на държавните и партийни 
вестници и от радиото на ГДР бяха прогонени главните редактори и директорите, които 
дотогава бяха гаранти на комунистическия режим. Избрани бяха необременени колеги.

Възраждането на демократичното общество през 1945 г. и през 1990 г. беше извънредно 
трудно. Защото именно по основни въпроси като правата на човека, свободата на мненията 
и печата, уважението на човешкото достойнство като най-висши блага стана ясно, че мисле-
нето и действията на активните представители на антидемократичните системи не съвпадат 
с целите на свободната демокрация, а най-малко с извънредно чувствителното съдържание 
и с механизмите, свързани със свободата на печата. Двете нагласи не можаха да бъдат съче-
тани. Едната от тях  остана в миналото. Това подейства благотворно на цяла Германия.

Твърди се, че цената на свободата расте с търсенето. Ние искаме още от нея. Свободата 
на изразяване и на печата е в центъра на борбата за човешки права; от политическа 
гледна точка тя е най-важното основно право, което гарантира и другите права – на веро-
изповеданията, на съвестта и на събиранията. Ето защо смущения в „кръвообращението” 
трябва да бъдат разкривани навреме. Чърчил е казал, че демокрацията е най-трудната 
форма на управление, но той не познава по-добра. И тя си заслужава усилията. Човекът 
е роден за свобода и към неговото ненакърнимо достойнство спада и правото му на са-
моопределение. Който следи политическото развитие в Северна Африка или в Близкия 
Изток знае за какво копнеят хората там и за какво се борят. И този копнеж е по-силен от 
инструментите на деспотите.

За Съвета на Европа чл. 10 от Конвенцията за правата на човека от 1950 г. представлява 
„сърцевината на демокрацията” – свободата на изразяване и на печата. Хартата и Дого-
ворът за ЕС задължават държавите-членки да спазват Конвенцията. Членството в НАТО 
също задължава да се спазват и защитават демокрацията и правата на човека. В нашия все 
още несигурен свят Германия, Франция, Полша, България и всички други държави-членки 
на Европейския съюз трябва да бъдат опора на демокрацията и свободата като ценности.

| Превод от немски език: Майя Стефанова |

БЕЛЕЖКИ

1 Weischenberg, Siegfried, Аrmin Scholl, Maja Malik (2006). Die Souffl eure der Mediengesellschaft: Report über die 
Journalisten in Deutschland, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
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ПРЕСА И СВОБОДИ.
ЦЕНЗУРА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ФИЛИП РОШО

Казват, че Франция е родина на правата на човека. Тя следователно би трябвало да е 
образец на свобода на словото. Официално във Франция няма цензура, но информа-
цията от публични или частни източници е подложена на законите на пазара, на поли-
тически и икономически натиск, на стремежа на вестниците и телевизионните канали 
да привлекат възможно по-голям брой читатели или телевизионни зрители. 

Изследване на Обсерваторията за етика на информацията показва, че телевизион-
ните зрители преживяват излъчването на информационния бюлетин като страдание, 
подобно на световъртеж, и като източник на тревога. Чувстват се притиснати в ин-
формационния поток, който ги залива. Необходимо е следователно да се запитаме 
за информацията, която предлагаме на широката публика. Информация, съставена 
от насилие, драми, катастрофи, враждебни изказвания, не съответства на свободата 
на словото. Тя деформира светогледа. Често вестниците и телевизията прибягват до 
„анксиогенна”1 информация, за да приковат вниманието на читателя и да го държат 
в постоянно напрежение.

ПОД НАТИСКА НА ВЛАСТИТЕ

От край време медиите са в противоборство с политическата власт, която непрекъсна-
то се е стремяла да ги контролира, за да разполага с информационна система, която да 
е в нейна услуга.

Например след Втората световна война, в периода на зараждане на свободните медии, 
правителствата пожелаха да регламентират телевизията. По времето на генерал Дьо 
Гол „водещите” новини в информационния бюлетин по телевизията се изготвяха в Ели-
сейския дворец от министъра на информацията. По това време съществуваха само два 
телевизионни канала, произлизащи от Френската радио-телевизия (RTF, radiotélévision 
française), и нямаше частни канали.

Шепа журналисти около Пиер Лазарев и Пиер Дегроп бяха успели да се опълчат сре-
щу политическата власт чрез много популярното предаване с репортажи, озаглавено 
„пет колони на първа страница”. Но цензурата имаше силно присъствие във Франция, 
още повече че страната водеше война в Алжир, и дейността на журналистите, отраз-
яващи тези събития, беше строго контролирана.

Завой в областта на свободата на медиите бе извършен по време на манифестации-
те през май 1968 г., когато радиорепортерите имаха възможност да отразяват пряко 
студентските протести. Министерството на информацията бе премахнато през 1969 г., 
но властите запазиха контрола над телевизията чак до 1986 г., след идването на власт 
на левицата, когато първият канал бе приватизиран. Други канали получиха правото 
да излъчват. Висшият съвет за аудиовизуални средства бе създаден през следващата 
година, за да контролира развитието на каналите без пряката намеса на политическата 
власт. Но той е съставен от представители, избрани от Сената, Националното събрание 
и Президентството на републиката, с което е подложен на натиска на властите. 



16 МЕДИИ И ДЕМОКРАЦИЯ: СВОБОДА, ПЛУРАЛИЗЪМ, ПРАВО

Свободата на информацията не означава, че може да се казва и пише каквото желаеш. 
Пресата трябва да уважава гражданите, за да не бъде упреквана в оклеветяване. При 
съдебни процедури е длъжна да опазва тайната на следствието, но журналистите имат 
правото да не издават своите източници. 

Медиите могат да се задължат да не разпространяват дадена информация, в случай че 
тя заплашва човешкия живот. Радиото, например, не може да съобщава за действия на 
полицията по време на акция, свързана с вземане на заложници.

По време на бедствия журналистът трябва да запази хладнокръвие, за да не предизви-
ка паника сред населението. От друга страна обаче, управляващите умеят да използват 
претекста на сигурността, за да запушват устата на средствата за информация. След 
11 септември 2001 г. терористичната заплаха доведе до ограничаващи мерки срещу 
журналистите при отразяване на събития, засягащи сигурността на Съединените щати.

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Телевизионните редактори често се вдъхновяват от печатните издания. Вестник „Льо 
паризиен” е широко използван източник, тъй като е „близък до хората”. Телевизии-
те се опират също на собствена кореспондентска мрежа във Франция и чужбина, на 
информации и видеоматериали, разпространявани от световните агенции, които им 
предоставят широк избор.

Телевизионните канали залагат на предавания „в близост до хората”, което е единстве-
ният начин да печелят аудитория. Често в различните телевизии се повтаря един и същ 
лозунг: „необходимо е да сте близко до хората, да разглеждате проблеми, които ги за-
сягат – трудовата заетост, отпуските, пътните злополуки… като дори се разпрострете до 
Европа и целия свят” и т.н. Трябва да „предизвиквате вълнение”, да не говорите с гласа 
на институциите, да бъдете достъпни, „да хванете зрителя за ръка, за да му обясните 
даден международен въпрос”.

Трябва също да се излагат непретенциозни идеи. Портретът на работник в дадено предпри-
ятие позволява да се насочим директно към ежедневните проблеми в страната: жилищата, 
жизненото равнище и т.н. Някои теми са много благодатни – насилието, тероризма, парите, 
секса. Случаят „Строс Кан”, например, обединяваше всичко това – политиката, секса, пари-
те. Благодарение на него телевизия Франс 2 завоюва повече от 50 000 нови зрители.

При репортажите в чужбина също се търси френската връзка. Ако французин е убит 
или отвлечен, ще говорим за това и често случаят ще се превърне в единствен повод 
да споменем за съществуването на съответната държава. Мексико, например, с афе-
рата „Касез” и наркотрафикантите, или случаят с българските медицински сестри, са 
единствена възможност да говорим за тези народи. 

Ако даден конфликт засяга Франция и нейните интереси, ще ни бъде по-лесно да се 
спрем на него, какъвто бе случаят с Кот д’Ивоар или Сахел с френските заложници. 

Много говорихме за катастрофата в Чернобил и за тази във Фукушима, тъй като ядрената 
заплаха ни засяга всички. Цунамито през 2004 г. бе широко отразено от медиите, не само по-
ради броя на жертвите – около 300 000 загинали, но и защото се случи по време на Коледа.

ОПАСНОСТИТЕ НА ЕДИННОТО МНЕНИЕ

Медиите често разпространяват едно единствено мнение и следват една и съща ре-
дакционна линия. Предварително посочват „добрите и лошите” и имат склонност да 
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засягат едни и същи теми за всяка определена страна или континент. За Африка – това 
са СПИН и превратите, за Италия – мафията (и папата), за Германия – неонацистите, за 
Англия – кралското семейство.

Мултиплицирането на източниците на видеокартини и телевизионни канали доведе 
до пренасищане. Телевизионният зрител е видял вече всичко – екзотични катастрофи, 
драматични събития на другия края на планетата, живота на всички континенти. Сле-
дователно е нужно обновление. 

Богатството на информация води до прекомерно бързо затваряне на страницата на 
актуалното; събитията бързо отегчават. Друг риск е форматирането на информацията – 
електронният нашийник под форма на мобилен телефон, който всеки журналист носи 
със себе си, непрекъснато го свързва с шефа, който често е в пълно противоречие с 
преживяваното от репортера. Днес телевизиите не се отказват от мизансцена, който 
все по-често се представя за реалност, нито от възстановките. Не се изпуска никаква 
възможност за привличане на зрители. Смята се също за необходимо във всеки ин-
формационен бюлетин да се включат поне четири директни репортажа, макар жур-
налистите да няма какво да кажат, но за сметка на това да се „обогати” предаването.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ КОПИРАТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ МЕДИИ?

В САЩ, каналът CNN се представя като „обединени нации на журналистиката”. Със 
своите 4000 служители в цял свят, 33 бюра в чужбина, стотици дописници, той може 
да си позволи да функционира без да ползва информационни агенции и така да про-
извежда свои собствени новини. Неговите лозунги са показателни: „ти си сбор от пре-
живения опит; ти си това, което знаеш”. Широко използва социалните мрежи.

В Германия медиите са важен и мощен фактор. Немците много четат и обичат да се 
информират за международното положение. Голямо разпространение има и „жълта-
та” преса, особено „Билд” с неговия тримилионен тираж. Изданието отделя място и 
на разследваща журналистика. „Билд” поведе кампания, предизвикала оставката на 
германския президент Кристиан Вулф през февруари 2012 г., след като се установи, че 
същият бил на почивка за сметка на богат бизнесмен. Подобен скандал не би довел до 
същите последици във Франция.

Германската телевизия излъчва много политически предавания и дебати. В страната 
информацията се предава доста сухо, но с изисквания за сериозност, въпреки някои 
записани в историята отклонения, като случая с тайните бележници на Адолф Хитлер, 
представени през 1983 г. от списание „Щерн” за сензационно откритие и оказали се 
след това груб фалшификат. 

В Китай цензурата е институция, но средствата за информация подлежат на развитие, 
тъй като стават зависими от рекламата и трябва да се продават на пазара. Далече сме 
от времето, когато единственият вестник в страната беше „Женмин жибао” („Народен 
ежедневник”). Въпреки цензурата под надзора на партията, стана възможно да се го-
вори по някои въпроси като природните бедствия и справянето с тях. Националните и 
чуждите медии получиха възможност да отразят земетресението в Сечуан, станало три 
месеца преди олимпийските игри през 2008 г., а в миналото подобни теми бяха табу. 

РОЛЯТА НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Въпросът, който си задаваме, е дали новите технологии са в полза на свободата на ме-
диите. От кинокамерата до DVCAM и от ефирната телевизия до интернет, като се мине 
през сателитната антена, съвременните средства за комуникация позволяват репор-
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тажът да бъде изпратен незабавно. За сметка на това, екипите са във все по-намален 
състав, което задължава репортерът и операторът да практикуват няколко професии 
едновременно – заснемане, монтаж, излъчване, изпращане на елементи за уеб отдела 
и т.н. Остава по-малко време за търсене на информация. 

Уебсайтовете, интернет, Фейсбук, Туитър, Гугъл, Уикипедия се използват като източници 
на информация и видеоматериали. Установено е, че често журналистът е автор на само 
30% или 40% от видеокартината, а останалото е „взето” от другаде. Но можем ли да из-
ползваме видеоматериали, разпространявани по мрежата? Спомняме си, че екзекуцията 
на заложника Даниел Пърл беше разпространена онлайн; редно е, разбира се, подобни 
филми да не се показват. За сметка на това, често явление е да се ползват материали, за-
снети от „граждани-журналисти” в ситуации на криза, катастрофа и война (Иран, Фукуши-
ма, революцията в Сирия); те понякога са единственото свидетелство за случващото се. 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА 

Във Франция съществува Харта на журналистиката; тя цели спазването на кодекс на по-
ведение, отнасящ се до уважение към хората, честен подход при получаването на инфор-
мация. Например: можем ли да крием нашата професия, за да получим визи и достъп до 
места с ограничен достъп, където пресата не е добре дошла? Можем ли да показваме 
всичко? Трябва да си поставяме ограничения при представянето на кланета, както в Ру-
анда, и да мислим и за жертвите на атентатите, когато ги показваме в тяхната неволя.

Може ли да се работи със скрита камера и микрофон? Една програма по френска-
та телевизия, наричана „внедрените”, заснета изцяло със скрита камера, даде повод 
за критики и протести. Трябва също да се предпазваме от възстановки. Трябва също 
така да отказваме участие в платени репортажи, когато изготвянето им е за сметка на 
фирми, които канят журналисти на безплатно пътуване и хотел, както и от пътувания, 
заплащани от политически лица. Следва също да се посочва произходът на видеома-
териали, заснети от институция, министерство, фирма, или изготвени от полицията или 
министерство на отбраната по време на конфликт.

РИСКОВЕТЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Все повече журналисти са набелязани за жертви на бунтовническите и терористични дви-
жения; те са смятани за пречка, но и за разменна монета и за удобно средство за полити-
чески шантаж, откъдето идват и зачестилите случаи на вземане на заложници. Забранени-
те зони постоянно се разширяват: Сахел, Сомалия, Сирия, Афганистан, Пакистан, Чечения 
– райони, в които бунтовниците намират лесно препитание в търговията със заложници.

Как тогава да се предпазим? С телохранители ли да се движат журналистите? Някои са 
на това мнение и точно това правят, подобно на американците в Ирак, но това е рядка 
практика във френската преса, където често се предпочита да се спечели доверието на 
хората, отколкото да се пътува с въоръжен ескорт. Това е може би основната разлика 
между френската и англосаксонската журналистика.

| Превод от френски език: Станимир Делчев |

БЕЛЕЖКИ

1 Анксиогенна информация (от фр. anxiogène = безпокойство, тревога) – информация, която предизвиква 
безпокойство (бел. ред.).



19ЗОНА СВОБОДА

КАКВА СВОБОДА НА ПЕЧАТА ВЪВ ВРЕМЕТО 
НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ?

ЖЕРАР УОРМСЕР

Означава ли новият дигитален свят край на царството на пресата? Ето сериозен 
въпрос, който измъчва независимите издатели. Тази ситуация бележи важен завой в 
обществения живот на съвременността. Демокрацията на мнението отстъпи пред си-
стема, в която гражданите са копродуценти на информацията, до която имат достъп 
чрез социалните мрежи. Свободата на печата по традиция беше функция на възмож-
ността ѝ да предлага „ценности”, обединяващи определена аудитория. Това беше за-
дачата на редакционната линия и на директорите на редакции. Възприетата линия се 
съчетаваше със способността на пресата да йерархизира информацията. Но днес тези 
две функции са подкопани, както поради кризата на историческите форми, под които 
нашите общества си представяха бъдещето си, така и вследствие на масовото раз-
пространение на документални източници, достъпни върху всякакви носители. През 
дълъг период от време държавните институции заемаха централно място и обединя-
ваха общите перспективи. Днес хоризонтите на въображаемото са многобройни, кое-
то изглежда обслужва интересите на промоционални инстанции от търговската сфера. 
Последните развиват дисперсни форми на комуникация, които вече не се фокусират 
върху глобални обобщения. Същевременно, нищо не показва, че гражданското обще-
ство е способно да структурира собственото си бъдеще. В този смисъл, свободата на 
информацията не поражда непременно обществени форми, способни да определят 
насоки за развитие на общата ситуация. 

В момента на публикуването на тази статия, американското списание „Нюзуик” пре-
става да излиза от печат. Способни ли ще са издателите му да задържат постоянна 
читателска аудитория върху цифров носител? Дали слуховете, според които Майкъл 
Блумбърг имал намерение да купи „Файненшъл Таймс”1 са претърпели някакво раз-
витие? Пословично е да се твърди, че журналистите се интересуват само от живота 
на редакциите и, съвсем странично, от останалия свят. Но катаклизмите, пред които е 
изправена пресата, ги карат да включат разглежданата тук тема сред най-актуалните 
си рубрики.2 Изключителната скорост на разпространение на дигиталните таблети и 
другите комуникационни крайни устройства ни въвежда в радикално различен свят 
на циркулация на знания и идеи. Това развитие се съчетава с експлозивно нарастване 
на разполагаемите данни чрез блоговете, полу-личните пространства на социалните 
мрежи, откритите публични данни и всевъзможните бази за достъп до знания. Евро-
пейските публични власти са изненадани и неподготвени – един френски държавен 
съветник сподели наскоро, че издателите на вестници и списания са се превърна-
ли почти поголовно в просители пред министерските кабинети. С други думи – ще 
продължаваме да чуваме лоши вести. 

Като изразител на своята епоха, пресата трябваше постоянно да се преобразява от 
двеста години насам. Нейната връзка с демокрацията почива, макар не винаги да го 
съзнаваме, върху системата за пренос на информация. Финансирането чрез реклама 
осигури икономическата достъпност на вестниците до широка читателска аудитория, а 
комбинацията между телеграфа и железницата позволи създаването на информацион-
ните агенции и продажбата на същите тези вестници в различни географски точки. Това 
разпространение е една от техническите основи на нашите политически системи – спо-
собността им да се простират върху обширни територии зависи от гъстотата и проводи-
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мостта на информационните канали. Радиото и телевизията се възползваха от техноло-
гичния прогрес още преди навлизането на интернет: те не се нуждаят от хартия, нито от 
разнасяне на продукцията, а финансирането им е непряко, за сметка на рекламата или 
държавата. Но тези популярни медии не сложиха край на съществуващата йерархия на 
информацията, където на върха бе пресата. Последната успя да стабилизира модела си, 
създаден през 19 век, като се модернизира, макар и късно, след всички останали.

Интернет засегна една от най-рядко споменаваните функции на хартиения вестник. 
Отпечатаната страница остава постоянно на разположение. Тази особеност е от цен-
трално значение и различава пресата от електронните медии, чиято информация из-
чезва веднага след предаването. Основното предимство на вестника – това, което му 
осигури неоценимата функция на референтен източник – произтича от възможността 
да бъде архивиран, класиран, разпределян в тематични папки и картотеки. Освен еже-
дневната актуализация на данните, вестникът комбинираше непрекъснатата достъп-
ност на информацията с огромни възможности за нейното обогатяване във времето. 
Вестникът се четеше с молив в ръка, за подчертаване на важните пасажи. Упоритият 
читател беше добил голяма сръчност при прегъване и изрязване на страниците, из-
ползваше за четене всяко време и всяко място: транспортното средство, кафенето, 
градината, тоалетната, където през продължителен период от време се рециклираше 
част от хартията, спасена от огъня на камините. Чак след масовизирането на хипер-
линковете и търсачките, особено на второто поколение уеб-базирани услуги (Web 2.0), 
цифровите технологии се превърнаха в действителен конкурент на традиционно раз-
пространяваната преса. Лекотата, с която съвременните крайни устройства позволяват 
да се открие дадена статия далеч след публикуването ѝ, и да се архивират запаметени-
те страници, сложи край на царството на хартиения вестник. Бюджетите за реклама се 
прехвърлят към интернет, а евентуално налагане на равновесна цена на отпечатания 
вестник би покачило стойността му до нива, прогонващи и най-закоравелите читатели. 
Впрочем, ако изключим упоритите любители на популярни издания, голям брой чита-
тели на качествена преса получават безплатно вестника си на самото работно място. 

Разривът е следователно колкото функционален, толкова и икономически. Повише-
ната скорост на интернет и подобряването на обратната връзка с потребителите из-
играха своята роля за тази промяна, но читателите щяха да продължават да си купуват 
вестници, ако трябваше да се лишат от възможността да разполагат с документална 
база. Цената на вестника беше свързана с производствените разходи (предпечатна 
подготовка, отпечатване, разпространение). Но стойността му за читателя се измерва-
ше допълнително и с възможността за архивиране и поддържане на „логбук” – бордо-
ви дневник. Именно такава възможност предоставя вече дигиталният блог, под фор-
мата на хиперлинкове, включени в текст, представляващ водеща нишка. Благодарение 
на многостранната си функция, вестникът запазваше предимство си пред телевизията. 
Днес той го губи в сравнение с дигиталната мрежа. Дори не е сигурно, че пресата ще 
може да се възползва от интернет, когато правилата на играта се диктуват от други. Тук 
описваме дигиталната преса от гледна точка на взаимоотношението ѝ с променливото 
пространство, което я предшества и което тя трансформира. В какво отношение диги-
талните мрежи променят насоките на нашите общества? 

ПРЕСАТА И ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ – ПРОПУСНАТА СРЕЩА

Ангажираната преса дълго време се разглеждаше през призмата на журналистическата 
дейност, която я превръщаше в нещо различно от развлекателна медия за свободното 
време. Подобно тълкуване може да ни се стори парадоксално, защото съответства на 
съсловна дефиниция, крепяща се на презумпцията за независимост спрямо групите за 
натиск и дори спрямо публиката. Редакцията се изживяваше като влиятелна група от 
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хора. Разпространението на вестника в обществената среда придаваше на журналиста 
власт, допринасяща за неговата независимост. Тази концепция позволи възраждането на 
френските вестници след Освобождението, с помощта на система на разпространение 
със споделени разходи. Но след 60-те години на 20 век, развитието на медии убягващи 
от тази рамка промени съществуващия контекст. Мултиплицирането на каналите и теми-
те, както и високото заплащане на ексклузивните новини и изображения доведе, заед-
но със съвременния интернет, до гранична ситуация – журналистическото съдържание 
стана зависимо от търсещите машини, които заместват будките и вестникопродавците. 
Свободният достъп до дигиталната мрежа руши икономическия модел на вестниците. 
Спадът на печалбите и трудното възвръщане на инвестициите, както и намаляването 
на приходите от реклама блокират всякакви усилия за реанимиране на редакциите. Ре-
кламодателите се насочват към разпространителите – търсачки или доставчици на ин-
тернет. Единствено специализираните професионални или PR-ориентираните печатни 
издания успяват да се самоиздържат. Всички други са подвластни на телекомуникаци-
онните и интернет компаниите, способни да инвестират и да преразпределят разходите 
за реклама, отнети от пресата. Ще оцелее ли тя след тази медийна експанзия? 

Можем да се запитаме защо толкова ни притеснява дигиталната революция, след като 
в продължение на цял век успешно успявахме да отблъснем всякакви атаки. Радиото, 
което се организира по модела на вестникарските редакции, отдавна ощетява вест-
ниците, като предлага безплатен медиен продукт, финансиран от рекламата. Дали в 
основата на случващото се днес не са постигнатите от него връзки с публиката, не-
прекъснато излъчване на информация и интерактивност? Вече поне половин век пре-
сата успя да не си зададе сериозно въпроса за дигиталната заплаха. Докато редакциите 
произвеждаха информация чрез кореспондентските си мрежи и информационните 
агенции, тяхната тежка техническа система се компенсираше отчасти от действително-
то им въздействие върху политическия и културен живот, което осигуряваше известен 
баланс. Но ето че от двадесет години насам информационните портали и безплатните 
вестници предлагат основните новини на разположение на всеки. Освен това, култур-
ната оферта радикално се разнообрази благодарение на музиката, видеото и игри-
те. Четенето и икономическият модел на вестниците претърпяват срив. Те все още се 
измъкват от фалит благодарение на инвеститори, търсещи известност и влияние, но 
този вид бизнес е пред завършек. В много държави разпространението на вестници на 
хартиен носител вече не е рентабилно, голямо е изкушението за премахване на про-
изводствените разходи (отпечатване, транспорт, разпространение) и преминаване към 
напълно дигитален вариант. Но как да се постигне баланс, след като рекламните отде-
ли на търсещите машини действат като преграда и прихващат финансовия ресурс при 
отварянето на всяка страница? В отсъствие на собствен икономически модел, основан 
на съдържанието, пресата се трансформира изключително по принуда. „Нюзуик” пла-
ща за намалелия интерес на политиците към публикациите на хартиен носител. Пра-
вителствата ще накарат Гугъл да плаща за съдържанието, което сканира в сайтовете на 
медиите.3 А много вестници се примиряват като разпространяват голям брой видео-
материали, свързани с реклами – това вече означава рязко отдалечаване от основните 
принципи на вестникарството и подмяна на журналистическия анализ с илюстрация. 
Системата е характерна също с това, че няколко рекламни агенции се наслагват върху 
една и съща страница – тези на търсещите машини влизат в конкуренция със сайта на 
вестника, без да забравяме намесата на интернет доставчиците.

Остава открит въпросът: как преса, превърнала се в заложник на телекомуникацион-
ните компании, може да запази своята аудитория и своята независимост? С интерак-
тивното участие, мултимедията, блоговете и журналистиката на данни, интернет почти 
окончателно преконфигурира журналистиката. Бъдещето е на взаимно допълващата 
се комбинация от блог-агрегатори и видео-агрегатори, но дали това ще възстанови 
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финансовия баланс на вестниците? За момента, двете възможни противодействия са 
блог-агрегаторите и рекламата, свързана с видеоматериали. Интернет е комплексна 
медийна екосистема, която агрегира и обработва предходните епизоди и ги претопява 
в общ „опит”. Видеоматериалите се превърнаха в сърцевина на онлайн вестниците, 
тъй като темпоралното им измерение позволява да бъдат предшествани от реклама. 
Фундаменталното значение на тази промяна изглежда съответства на еволюцията на 
нашите практики по посока на секвенциална култура, основана на темпорални потоци. 
Но подобна формула доближава пресата до телевизията, чиято логика постепенно при-
покрива пространствата, създадени през 19 век около моментната картина, предлагана 
от вестниците. Навигацията по заглавните страници на вестниците е предшественик на 
съвременните браузъри. Но как да запазим читател на вестник върху хартиен носител, 
когато мониторите актуализират информацията в реално време? Онлайн вестникът по-
степенно престава да бъде текст и се превръща в резюме или динамичен каталог. Той 
актуализира информацията за осведомената аудитория, открива теми, предизвикващи 
любопитството на нови читатели. При това положение, разнообразието от достъпни 
опции води до разпределяне на уеб навигаторските функции между различни търсе-
щи машини, които претендират, че ни осигуряват привилегирован достъп – множе-
ство агрегатори за всеки сайт, създаващ съдържание. Алтернативата за прес сайтовете 
е да умножават идеологическите дебати, които подхранват блоговете, или да създават 
пространства за агрегиране на обобщени данни и да разкриват качествени тематич-
ни портали, по-специално на база на съществуващия или обогатен архив на същите 
вестници. Това са възможни за завладяване пространства, но тяхната рентабилност е 
спорна, тъй като препокриването на порталите за достъп позволява на потребителя да 
получи търсената информация без да се абонира. От тук идва и изкушението на голям 
брой любители на дигиталните технологии да се ориентират към таблетите, отдаващи 
предимство на услугите, запазени за абонатите („приложения”) по отворени браузъри. 

Да вземем примера с блоговете. При тях важното са авторите. Електронен вестник 
събира известни личности и майстори на писменото слово, които са в състояние да 
привлекат читатели. Страниците с общотематичен профил представляват най-често 
резюмета от кореспонденции на информационни агенции, а основната част от вест-
ника съдържа коментари на журналисти и читатели. Трудно си даваме сметка, че вест-
ниците вече не произвеждат информация. След като жълтата преса незабавно при-
влича аудиторията и кликовете, след като случайните посетители добиват по-голямо 
икономическо значение, отколкото редовните читатели, как слабо финансираните 
вестници да произвеждат информация? Що се отнася до качествената преса, четенето 
ѝ по интернет позволява финансирането на само няколко „глобални медии” (техните 
приложения за таблети ще получат висока цена), чиито страници ще бъдат частично 
използвани от всички останали. 

Нека илюстрираме тази тенденция. „Хъфингтън пост” е агрегираща платформа за бло-
гове, разпространявани безплатно и финансирани от рекламата. Нейното развитие 
проучва медийно пространство, в което ексклузивните новини следва да са редом с 
експертните мнения. Отражението е разбира се опустошително за платен вестник като 
„Ню Йорк Таймс”, служещ за референция в областта на журналистическата информа-
ция. Срещнахме се с една от отговорничките на журналистиката на данни. Тя е начело 
на екип от 35 души, способен по всяко време да оспори изявленията на политици, 
въз основа на информация, подкрепена с графици и криви. Подобна база данни е 
изключително подходяща за представяне на информацията в перспектива. Как обаче 
да бъде финансирана? Онлайн изданието на „Ню Йорк Таймс” се радва на голям брой 
абонати и ежедневната му първа страница е внушителна. Но възможно ли е елек-
тронен вестник да се прелиства подобно на отпечатания на хартиен носител? Може 
би „Ню Йорк Таймс” ще е по-дълго от други в състояние да поддържа едновременно 
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хартиената и онлайн версията, а същото вероятно важи и за вестниците, издавани в 
най-големите градове. Но опитът на четенето върху екрана, с характерните кликвания, 
мъчно възстановява финеса на взаимоотношенията, които се създаваха при вестници-
те на хартиен носител между редакционните статии и кратките съобщения за конкрет-
ни събития. Пресяването на информацията беше осигурено от отпечатването върху 
същите страници на информации, свързани тематично, и от възможността читателят 
да си състави собствен архив. Този модел е практически излязъл от употреба. Имайки 
предвид океана от информация, сред който в момента трудно си пробиваме път, само 
разумното вглеждане в разполагаемите навигационни уреди позволява да стигнем до 
едновременно обобщена и подробна информация. 

При това положение, привличането на постоянни читатели е отчасти илюзорно, което 
също усложнява задачата и на новопоявилите се в мрежата – повечето от новите загла-
вия са неустойчиви. Така например OWNI, който беше успял да обхване ефикасно част 
от актуалната тематика, прибягвайки до журналистиката на данните и възприемайки 
гледна точка, фокусирана върху цифровите технологии, престана да излиза в края на 
2012 г.4 Недотам различна е ситуацията с британския „Гардиън”, който не успява да ба-
лансира сметките си. Този безплатен онлайн вестник направи значителни усилия да се 
превърне в необходим портал за своите читатели, в равностойна референция на енци-
клопедичните сайтове. Но как да финансира екипите, които вършат тази работа? Чита-
телската маса не е достатъчна за стабилизиране на публикациите; трудностите са струк-
турни. „Гардиън” разработва изключителни папки с данни – като се почне от въпроса 
за публичните дългове и се стигне до човешкото въздействие върху биосферата. Но 
може ли вестник да оцелее като издава безплатни справочници за най-добрите уче-
ници и техните учители? Достатъчно ли е това за създаване на навик на четене върху 
хартиен носител, което и от решаващо значение за оцеляването на вестника? Или може 
би вестникът се издържа благодарение на търговските сайтове, които го финансират? 
На обратното залага „Файненшъл Таймс”, чиято читателска аудитория е от световен 
мащаб и който се издържа благодарение на реклама и институционални абонаменти. 
„Файненшъл Таймс” успява там, където „Ню Йорк Таймс” не успява докрай. „Файненшъл 
Таймс” е вестник, който кара световните фирми да плащат, за да му осигурят икономи-
ческа стабилност. Но той разполага с журналисти по целия свят, информацията му тряб-
ва непременно да бъде на най-добро ниво, а собственикът му, понастоящем Пиърсън, 
трябва да бъде в състояние да инвестира. Майкъл Блумбърг – пионер на дигиталната 
технология и основател на една от основните финансови информационни агенции - 
има необходимите за това средства, но и той не знае каква цена ще трябва да плати. 

Във Франция, за „Медиапар” и „Либаресион” се очертава алтернативата всичко платено 
или всичко безплатно. „Медиапар” се специализира в областта на френската политика, 
използвайки лоста на политическите скандали и публикувайки някои ексклузивни ин-
тервюта и икономически проучвания. „Либерасион” се опитва понякога да използва 
същите методи, за да задържи своите читатели. Заглавието „Чупка, богат тъпак”, по 
повод на Бернар Арно, направи фурор. За сметка на това вестникът се лиши времен-
но от рекламните бюджети на компанията LVMH и нейните партньори (става дума за 
700 000 евро) и предизвика безпокойството на министерските кабинети. Възприетият 
от него тон на социална война противоречеше на стремежа на правителството да не 
дразни богатите собственици в момент, когато се готви да увеличи данъците им. За ща-
стие, „Либерасион” получава голяма държавна субсидия (от която 7 милиона евро за 
участие в разпространението на печата). Като се има предвид броя на абонатите, тази 
сума съответства на повторно заплащане на абонамента на всеки клиент.5 

Това не пречи на печатните издания да страдат от недостиг на капитал. Те прилагат 
система на взаимно финансиране на услуги – агенции, доставящи дописки и видео-
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материали – и плащат ниски заплати. Проблемът е, че това им пречи да управляват 
ефикасно производството на информация „в реално време”. Вестниците, независимо 
от носителя, който ползват, трудно съчетават информираност и оригинален поглед. 
Често остават повърхностни и се задоволяват с консенсусни мнения. Това обяснява 
защо вестници като „Монд” и „Еко” са възприели различна стратегия. Първият запазва 
своите най-изчерпателни статии за изданието на хартиен носител, продавано всеки 
следобед в Париж, където намира основната част от своите читатели. Вторият ухажва 
абонатите си с променлива отстъпка по дългосрочна стратегия, осигурена от своя ак-
ционер. Бернар Арно позволява на „Еко” да поддържа ролята си на референтно изда-
ние в икономиката и да се изявява като специализирана пресгрупа. Но преминаването 
към разпространение онлайн не решава изцяло въпроса. При тази система инфра-
структурите за разпространение – компютри или модерни крайни устройства – са из-
цяло за сметка на читателите. Но остава задължението да се произвежда информация 
и да се поддържа тежка структура за посредничество с публиката. Не е достатъчно да 
се произвежда, нужно е произведеното незабавно да се медиатизира. Ако се спрем на 
съвсем различния пример с тунизийските блогове, те бяха най надеждният източник 
за потвърждаване на информациите за страната. Предвид отсъствието на кореспон-
денти на големите европейски вестници, именно към тях се обръщахме, за да полу-
чим и съпоставим информациите. Не бива да се мисли, че цяло поколение блогъри 
се зароди там спонтанно. Това стана именно защото европейските редакции не отраз-
яваха събитията, а свързаните в мрежа профсъюзни лидери и активисти прибягнаха 
до „препоръки”, за да прокарат експертното си мнение и да избегнат борбата им да 
бъде заглушена в мълчание. Това, което се случи през 2011 г. в Тунис е емблематично – 
само качеството на съдържанието довежда информацията до читателите, а източникът 
трябва винаги да се доближава до терена, въпреки че вестниците не са в състояние да 
поддържат постоянни кореспонденти навсякъде. В такива случаи прекият свидетел е 
в състояние да замести прес кореспондента. Парадоксален пример за това е премеж-
дието с парижкия журналист Пиер Аски, основател на „Рю 89”. Престъпник, отвлякъл 
заложник, използвал електронната комуникационна мрежа, за да се свърже с „Рю 89”, 
опитвайки се да изпрати съобщение с искания, които със сигурност да бъдат предаде-
ни на властите. Той се доверявал на близките контакти, установени между електронни-
те медии и тяхната аудитория, тъй че журналистът трябвало да го изслуша. По време 
на разговора Аски получил ексклузивна информация, но същевременно се опитал да 
смекчи създалата се драматична ситуация и фактически се превърнал в действащо 
лице в събитието. Този случай е добра метафора за съвременната еволюция на пре-
сата. Всеки читател търси медии, които персонално да му подхождат. Но това може да 
стане само ако самите ние произвеждаме информацията. Този парадокс на Нарцис е 
много актуален и поставя естествено централния въпрос за журналистиката в диги-
талния свят – как да осъществим медиатизирането на дадена мълва? Как да поставим 
информацията в центъра на нашата продукция, без да кокетничим с читателите? 

Нека разгледаме и друго ограничение: изтичането на информация, организирано от 
Уикилийкс,6 представлява проникване в документация, което не нарушава личния жи-
вот, а се отнася до документи, чиято конфиденциалност е свързана с опазването на 
държавни тайни и същевременно прикрива нарушения на правилата на демокрация-
та. Джулиан Асандж се опита да защити Уикилийкс зад анонимността на онези, които 
са предоставили документите, позовавайки се на Първата поправка на американска-
та Конституция, защитаваща свободното изразяване на мнение. Той се възползва от 
изтичането на информация, за да възпре големите публични и частни организации 
от прикриване на някои техни действия. Това намерение се подхранва от исканията 
за прозрачност в контекст на относителна подозрителност спрямо институциите на 
представителната демокрация, които често не се контролират достатъчно от името 
на гражданите.7 Но практиката на прозрачност се натъква на огромно препятствие. 
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Във времето на дигиталните технологии от зле защитени сървъри се изтеглят хиля-
ди документи. Могат ли тези, които ги разпространяват, да проверят основно тяхното 
съдържание? Дори източникът да е надежден и автентичността да е безспорна, по-
добни документи следва да бъдат разглеждани в светлината на редакционната линия 
и съответния контекст. Едно нещо е даден американски войник сам да осигури изти-
чането на информация, независимо от мотивите му. Това не е достатъчно за създаване 
на условия за тълкуването й, а показва обществен факт – бумеранг ефект от лозунгите 
за прозрачност, превърнали се в прикритие на властта. Та нали идеалът за прозрачност 
бе издигнат преди тридесет години от организациите, които имат най-много какво да 
крият, в името на властта на заинтересованите от пазарната икономика. 

Джулиан Асандж е уеб активист и ако е получил американски дипломатически доку-
менти, това отразява милитаризацията на обществото по времето на Буш, която съвпа-
да с експанзията на дигиталните технологии. Млади военни имат достъп до тайните 
пароли. Разбират ли те политиката, следвана от САЩ в Ирак или смисъла на дипло-
матическите телеграми, до които имат достъп? Публикуването онлайн на хиляди стра-
ници бе грамадна провокация. Но аферата „Уикилийкс” е също свързана и с факта, че 
американската държава изпитва трудности за обясняване на своята политика и съюзи. 
Асандж може да твърди, че нищо не е произвел, а само е предоставил на разполо-
жение на публиката официални документи. Дали е защитен, след като не е извършил 
шпионаж? Не е разпространил фалшификати, нито клевети, а официални документи. 
Официалните информации трудно могат да се оспорят. Уикилийкс може би не е медия, 
но действа в публичното пространство, където гражданите се чувстват манипулирани 
от големите информационни вериги, които не издават източниците си. Уикилийкс в 
крайна сметка сочи съществуването на съучастие между нашите референтни медии и 
институциите, чиято дейност отразяват. Едви Пленел – основател на „Медиапарт” нико-
га не пропуска да напомни, че в интерес на обществото е да знае как са произведени 
информациите. Но на Джулиан Асандж се наложи да потърси убежище в посолството 
на Еквадор в Лондон, за да избегне съмнителен процес в Швеция с мотив престъ-
пление срещу добрите нрави, удобно трансформиран в заповед за арест и дори за 
екстрадиране в САЩ. В очакване на процеса „Манинг” относно Уикилийкс, научаваме 
за смъртта на 26 годишния хакер Арон Шварц. В некролога му пише, че едновременно 
е един от създателите на RSS и Digital Commons и хакер, чийто процес предстоял на-
скоро. Още като студент той разпространявал безплатно статии от Jstor, дигиталната 
библиотека за научна литература, и университетът му го преследвал с назидателна 
цел.8 Двете лица на тази американска съдба и това самоубийство в навечерието на 
процеса показват, че в логиката на редакционните линии съществува разломна зона. 

Изключителното напрежение в областта на защитата на авторските права и диплома-
тическите тайни показва, че пресата е стигнала до границата на възможното. Дали не 
се поставя под съмнение и нейната функция на съпътстване на публичните политики? 
В неотдавнашна уводна статия, Силви Кофман прави връзка между „начина на произ-
веждане на информация”, довел до злоупотребите на британската преса („Нюз оф дъ 
уърлд” и BBC), и „края на един свят” в икономическата област.9 Тя констатира, че „за-
местващият модел, способен да финансира продукцията на качествена журналистика 
в дигиталното пространство, остава упорито неоткриваем” и заключава, че „в крайна 
сметка, на потребителя се полага да плаща, ако желае солидна, разнообразна и надеж-
дна информация”. Тези думи звучат като заклинание. От една страна, именно когато 
читателят престана да понася производствената цена на пресата, последната получи 
ново развитие, а вече посочихме, че субсидиите или частните пари винаги са били 
необходими на печата. Аргументът, според който информацията трябва да се заплаща 
толкова, колкото струва, важи за конфиденциално съобщение, но не и за голямата 
преса. От друга страна, читателят плаща вече достатъчно за хардуера и абонаментите. 
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Цената на вестник на хартиен носител би трябвало да покрива разноските за отпечат-
ване и разпространение, но със сигурност не и редакционните разходи. А използване-
то на вестник онлайн изисква интернет доставчик с достатъчно висока скорост, харду-
ер и софтуер – това е тежка и скъпа система, чиято стойност е за сметка на читателите. 
Безплатното съдържание е резултат от възможност за покриване на разходите далеч 
преди ползването му онлайн.10 В случая съдържанията служат за оправдаване на ин-
вестиции, които не са за сметка на доставчиците на информация. 

Мощта на пресата беше по-специално свързана с технологичните ѝ възможности (ро-
тативките, словослагателската техника); модерната технология днес е в ръцете на соб-
ствениците и операторите на сървърите от типа на Гугъл и Амазон. Преди да бъде ре-
зултат от спад на мотивацията на купувачите, отстъплението на пресата бе последица от 
индустриалните промени. Това можеше ли да се избегне? Само пресгрупите, инвести-
рали в сателитната телевизия, като „Бертелсман” и групата на Мърдок, изглежда успя-
ват. Възможностите на слабо печеливши пресгрупи да се включат в уеб икономиката 
са ограничени и поради факта, че заетите в дигиталния сектор не разполагат със за-
щита от същото нивото като класическите журналисти. При тях кариерите са хаотични, 
преструктуриранията са постоянни, мрежите са отворени за смели инвеститори. Тази 
съвсем различна професионална култура обяснява сегашната криза в пресата, не по-
малко от споменатите доводи от технологичен характер. Способността за бърза реак-
ция, наложителна в мрежата, е нещо различно от третирането на темите в дълбочина, 
практикувано от изданията на хартиен носител. Освен това, във Франция поне, помо-
щите за пресата са значителни. Това не пречи вестниците да зависят от мощни групи-
ровки (или от техния основен акционер), но намалява способността им да поемат риск. 
Ако във Франция съществува вестник, финансиран главно от читателите си, то това е 
най-напред „Медиапарт”, произхождащ от редакцията на „Монд”. Но дали „Медиапарт” 
ще разполага някога с достатъчно средства, за да изгради общотематична редакция? 
Една онлайн медия може да се наложи само с качество на съдържанието и способност 
да достигне до заинтересувания читател.

За да не станат жертва на телекомуникационните компании, новите медии трябва да 
си създадат нова публика.11 Това добре е разбрал Едви Пленел. Тези медии не са про-
грамирани, те действат в екосистема, която им позволява да съществуват – Фотолия 
(Fotolia), Фликр (Flickr), Дейлимоушън (Dailymotion) и др. Нужно е да разполагат с по-
следователна редакционната линия. С цената на гигантски усилия трябва да наложат 
качествен стила на обработка на информацията, в противен случай няма как да по-
стигнат идентичност на сайта и да изкушат читателите да го посещават или да се або-
нират. Но как да изпъкнат на базата на материали достъпни за всички, на фона на пре-
повтаряни отвсякъде новини? Как да наложат гледна точка, която да ги идентифицира? 
Това са въпросите, които си поставят издателите на онлайн медии, които на всичко 
отгоре трябва да осигурят и „върховно качество” на своите сайтове. Та нали всеки от-
всякъде може да разобличи прибързани обобщения или неистини. На това са изложе-
ни не само сайтовете, рекламиращи туристически пътувания или кухненски съдове, а 
с още по-голяма сила и разпространителите на информация. Да предлагаш информа-
ция предполага да се сравняваш с международни източници на няколко езика. Най-
усърдните читатели днес могат да противоречат на любимите си вестници, като се 
опират на други източници – с други думи, пресата е включена в глобализацията.

КОМПЛЕКСНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАВИЦИ

Ще се преобрази ли традиционният начин на живот? Промените, засягащи хората 
най-тясно свързани с медиите, не биха се отразили непременно върху цялото обще-
ство. Голям брой специалисти разполагат със собствени информационни мрежи, а по-
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вечето граждани се задоволяват с по-евтин достъп до основните новини, осигурен 
от телекомуникационните доставчици. Но това все пак създава асиметрия, тъй като 
информацията се явява повече от всякога дискриминиращ фактор при социалното 
включване. Никога в миналото толкова много хора не са били така бързо и дълбоко 
засегнати от толкова глобална и радикална трансформация. Само за няколко години 
милиони хора се включиха в непрекъснато търсене на актуализирана информация 
по многобройни теми, запазени по-рано за специалистите. Мобилната телефония е 
в състояние да изведе Африка от изолацията. Този мощен успех на „реалното време” 
парадоксално подкопа вестниците, които отдавна изпълняваха същата задача. През 
2012 г. някои от най-големите световни издания трябваше да коригират анализите си 
за новата действителност, при която в играта се включват съвсем разнородни участни-
ци. Да вземем един пример. Околосветската регата за самотни мореплаватели „Vendée 
Globe” е състезание, което трае три месеца. По правило ветроходците пътуват сами, 
без междинно пристанище и без чужда помощ. Няколко състезания бяха проведени 
по старата система – всеки моряк се готвеше за пълна изолация, местоположението 
му беше определяно приблизително и той практически не комуникираше с екипите на 
сушата. Това вече не е така. Мореплавателите участват в същинска регата, знаят всичко 
един за друг, свързват се с колкото сайта пожелаят, във връзка са с поддържащите ги 
екипи и изпращат данни до пресцентъра. Официалният сайт (www.vendeeglobe.org) 
разпространява няколко пъти дневно видеоматериали и интервюта със състезателите. 
Последиците са ясни – всеки, който се интересува от темата, ще се насочи към този 
сайт, а не към сайт на вестник. Не се ли случва същото и по други теми? Големият гу-
бещ в ерата на комуникациите е пресата. 

Едва запушени пробойните на Уикилийкс, срещу отговорниците започнаха няколко 
съдебни процеса,12 най-достъпните сайтове за теглене от интернет бяха затворени, а 
разобличаването на цензурата на руските и турските съдилища срещу противниците 
на режима не успя да заглуши безпокойството ни от състоянието на пресата в нашите 
демокрации. Няколко европейски вестници изчезнаха от лавиците („Франс соар”, „Ла 
Трибюн”, „Франкфуртер Рундшау”, „Файненшъл Таймс Дойчланд”), информационни сай-
тове установиха безпомощността на икономическия си модел (Rue89.com, Owni.fr13), а 
публичната телевизия бе предупредена да пристъпи към драстични икономии. Фран-
ция настигна англосаксонските страни по превземане на най-влиятелните заглавия от 
„тайкуни”. Ксавие Нил, Матьо Пигас и Пиер Берже поеха контрол над групата „Монд”, 
чиито вестници доскоро бяха управлявани от самите редакции („Телерама”, „Куриер ин-
тернасионал”). Начело на „Хъфингтън Пост” и „Енрокюптибл” са хора близки до властта, 
поддържащи постоянен контакт с правителствени ръководители на най-високо ниво. 
Вярно, че и преди пролетта на 2012 г. ситуацията не беше различна. По времето на 
Саркози медиите и властта поддържаха тясна координация: редактор на „Пари Мач” 
(Лагардер/Ашет) бе отстранен, защото не се харесваше на държавния глава, Бернар 
Арно (LVMH) беше собственик на „Еко”, Серж Дасо на „Фигаро”, Мартен Буиг контро-
лира TF1. Изглежда почти съвсем естествено групата „Лагардер”, която се пренасочва 
към издателска дейност, спорт и реклама, да владее няколко големи информационни 
средства. Неуморимият милионер Бернар Тапи наскоро купи марсилските вестници на 
групата „Ерсан” – интересно каква стратегия ще им наложи. 

Как да не отбележим, че силите са абсолютно неравностойни? Държавата контролира 
„независимите” медии чрез жизнено важни за тях помощи. „Либерасион” получава 
няколко милиона евро под формата на помощ за разпространение на печата, но неза-
висимо от това остава едно от най-уязвимите заглавия.14 Местните радиа могат да полз-
ват специално финансиране,15 националните публични и частни мрежи са поставени 
под опека. И на всичкото отгоре, парижкият Институт за политически науки, където 
бъдещи журналисти и политици се срещат от юношеска възраст, създава твърде по-
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датлива на влияния среда: след десетилетие относителна независимост под ръковод-
ството на Ришар Декоан, починал тази година,16 дирекцията бе временно поверена, до 
назначаването на заместник, на един състудент на Франсоа Оланд от Висшата школа 
за публична администрация. Това средище, стимулиращо интелектуалния дух и раз-
бирателството между съсловията,17 възстановява предимно парижката си елитарност. 

Ще допринесат ли икономическите сътресения на медиите и промените в очаквания-
та на читателите – всяка информация трябва да бъде налична незабавно под лесни за 
възприемане мултимедийни форми – за обогатяване на информираността на публиката? 
Или напротив, ще доведат до концентрация на най-мощните медии? Тази алтернатива 
обуславя оценката, която бихме дали на „граждански или алтернативни” инициативи, чи-
ето въздействие засега не можем да предвидим. Как да стъпим на множеството достъпни 
източници и да преценим способността им да насочват обществения дебат? Примерът 
със сайта „Медиапарт”, създаден от Едви Пленел, е красноречив. Сайтът завоюва редак-
ционната си независимост като разкри държавни тайни, но читателската му маса е недо-
статъчна, за да му позволи да създаде събитие. „Медиапарт” остава зависим от цитиране-
то на неговите статии в други публикации. Преди избирането на Франсоа Оланд разкри-
тията за комисионни, свързани с продажби на оръжие, и имоти в Колумбия, придобити 
от хора близки да властта, не бяха достатъчно огласени. Едва съдебното дело от частен 
характер, заведено от дъщерята на Лилиан Бетанкур, разкри екстравагантната щедрост 
на френската милиардерка и подтикна голямата преса да посочи с пръст управляващата 
клика и да разкрие някои връзки между политиците и най-богатите.18

 
Най-вероятни остават очакванията за постоянна канибализация на независимите ме-
дии, изправени пред фалит, от медиите на „широката публика”, разполагащи с относи-
телно добра икономическа база. Сайтът „Юрозийн” (Eurozine.com), например, направи 
проучване относно бъдещето на списанията за култура, чието финансиране намалява 
повсеместно.19 Вестникарските страници, посветени на културата, са принудени да ма-
неврират между функцията на пресслужба на издателствата, от една страна, и привли-
чането на читатели към търговските оферти, от друга. В навечерието на големи празни-
ци или по повод Салона на книгата, на „културните” страници се появяват разнообразни 
PR-ориентирани публикации. Рекламират се главно електронни устройства за четене, 
таблети и други подобни, публикуват се описания на рекламодатели, предлагащи до-
машно кино, видеоигри, камери или смартфони, и по този начин пресата съдейства за 
разпространението на електронни изделия, които още повече я отслабват! 

Дали техническата достъпност на повечето уместни информации действително бележи 
край на местните ограничения, възпрепятстващи циркулацията на знания и мнения? 
Или напротив, осъдени сме да споделяме информация само в рамките на мрежите, 
които сами сме изградили и поддържаме? Дали кръгът от електронните ни приятели и 
последователи (followers) не ограничава мисловния ни свят в рамките на теми, върху 
които несъзнателно фокусира нашия интерес? Подобно насочване на мисленето раз-
крива перспектива за още по-дълбока културна пропаст. Такъв шизофреничен процес 
би предизвикал разделение на човечеството на две общности – хора, информирани „в 
реално време” и от първа ръка, и голямото мнозинство в плен на мрежите за широко 
разпространение, излагащи единични факти, предполагащи повърхности реакции, или 
твърде обобщени информации, които обезсмислят всякакво действие. Типичен при-
мер е редуването на новини за кървави драми – подобна на тази в Санди Хук, Кънек-
тикът – с глобални данни за икономиката или климата. Тези две редакционни линии 
водят широката публика до убеждението, че нещата не могат да бъдат променени и я 
карат да се колебае между страха от случайността и страха от необходимото. Именно 
подобни линии на поведение възприемат обикновено масовите медии, а промяна в 
това отношение не се очертава. Ако искаме да чуем различни мнения, трябва да се 
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насочим към други носители – списания, блогове или някои университетски или ен-
циклопедични сайтове. Що се отнася до Санди Хук, Уикипедия изложи основната част 
от информацията още ден след драмата.20 Страницата засича различни източници и 
служи като уебнавигатор, като избягва фоновия шум на коментарите и реакциите. Този 
подход показва колко ценни могат да бъдат независимите инициативи, както в обще-
ствената сфера, така и в комуникацията. 

Самоорганизацията, при условие че ѝ се отдадем изцяло, е значително улеснена от 
съществуващите технически системи. Цената за това е спартанска икономика, твърде 
далеч от традиционно големите разходи на шоубизнеса и медиите. Ако сумираме по-
мощите за пресата и киното във Франция много лесно разбираме защо „магазинните” 
страници на вестниците отделят толкова място за седмото изкуство и тъй малко за 
продуктите на нетърговските дигитални мрежи. Това обяснява защо остават скрити 
необходимите, но лишени от финансова компенсация усилия на интелектуалците и 
някои университетски преподаватели да подготвят новите поколения за отваряне към 
международните контакти и пространствата за индивидуална изява. И в това отноше-
ние, както другаде, масовата комуникация създава сама по себе си нужда от алтерна-
тивни пространства, както добре бе разбрал Джон Дюи. 

Тези напрежения формират естествено своя собствена геополитика на виртуалното, ко-
ято въвлича света в обръщение и обогатяване на нематериалните ценности. Революци-
ята е необратима. Тя разстройва елементите, въз основа на които се оформи космопо-
литният идеал, зародил се в Европа на Просвещението, и съчетава мощна концентрация 
в „глобалните градове” със съществуването на възможности за малки кръгове от хора, 
разпръснати по света.21 Технологията е сходна, но употребите и начините на достъп са 
много фино разграничени. Доказателство за това е сегашното мултиплициране на фор-
матите и крайните устройства. Нашата епоха преконфигурира съвкупността от познания 
на базата на многобройни логики, засягащи всички начини на живот. Забавления, об-
учение, самостоятелно мислене, граждански ангажименти, промишленост, потребление 
– не остава незасегнат сектор. Развитието на нашите общества ще зависи до голяма 
степен от способността им да включат в колективния си опит тези нови измерения. 

В един средно голям френски град, на среща с група за размишление, организирана 
под формата на „съвет за развитие” – консултативен орган в подкрепа на публичните 
политики – констатирах, че въпросът за връзките между поколенията е източник на 
разногласия, в случай че, вместо да бъде разглеждан по отношение на възрастта, се 
поставя в зависимост от комуникационните модели. Развих аргумента, че е важно да 
се споделят комуникационните модели и съответните практики. По-възрастните неза-
бавно ми опонираха, че голяма част от тяхното поколение няма да успее да се при-
способи, и че предпочитат да останат свързани на базата на сходните спомени, които 
сподеят. Повечето от тях желаеха да предават опита си на младите поколения, но се 
бояха от усвояването на новите методи. Реагирайки по този начин, те забравяха, че 
на млади години също са налагали на по-възрастните да възприемат новите методи 
на „поп” и „ъндерграунд” културата, контра-културата на младото поколение. Нашето 
общество постоянно създава отклонения, които трудно успява да усвои. В друг град от-
белязах искреното желание на управата да внедри дигиталните технологии – бъдещето 
ще бъде такова, каквото сме го формирали сами; то няма да се изгради от само себе 
си. Ще трябва да възприемем културата на обществения арбитраж и на „правенето за 
себе си” – по модела на The Whole Earth Catalog.22 Конкуренцията, независимо дали 
я разглеждаме на териториално или поколенческо ниво, неизменно се проявява на 
нашата комуникираща планета! Това показва с още по-голяма сила нуждата от дългос-
рочни стратегии. Ако до скоро идентичността на дадено място беше предопределена 
от материалната дейност на населението, решаващ отсега нататък ще бъде капацитетът 
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за дейност в мрежа на неговите жители. Дигиталният подпис на дадена туристическа 
агенция може значително да допринесе за териториалното развитие, не по-малко от 
местните предприятия, медиатеки или университети. Това зависи преди всичко от спо-
собността на ръководителите да се опират на мрежи за сътрудничество. Живеем в 
общество на взаимоотношения; парадоксално е, че пресата отстъпва от своята тради-
ционна роля в момент когато комуникацията става доминиращ мениджърски модел. 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ КРИЗА НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

Нашите рутинни подходи отиват в миналото толкова по-бързо, колкото са по-близо до 
епицентъра на земетръса. Практиките се променят – толкова по-мощно, колкото по-
вече са натоварени със знаци и знания. И обратно, твърдите убеждения се пропукват. 
Някои от първоразрядните оператори претърпяха шумни провали. IBM успя да се из-
прави на крака след възхода на микроинформатиката, където беше оставил да домини-
ра „Майкрософт”; производители на крайни устройства като „Нокиа” хвърлят милиарди, 
за да запазят мястото, което им оспорват индустриалци на интегрирането и разпростра-
нението като „Епъл”, „Амазон”, а вече и „Гугъл”. Нашите производствени територии са 
заложници на способността си да се адаптират към отворените мрежи на световната 
финансиализация.23 През следващите десетилетия растящата диференциация на тери-
ториите изисква от техните представители (независимо от статута им – предприемачи, 
интелектуалци, администратори, ръководители на изборни длъжности) да защитават 
пред оценяващите органи перспективни решения в полза на мобилността. Последните 
от своя страна ще взимат предвид комплекс от фактори, свързани с културната и со-
циалната кохезия, в комбинация с отваряне към света и създаване на възможности за 
възприемане на новото. На съвременните онлайн медии ще се полага в крайна сметка 
задачата да обслужват териториален маркетинг в реално време. Глобалната репутация 
на местата се гради на комбинация от физически маркери и дигитален потенциал, в 
контекста на проследимост и възможности за оценка. Знаем, че успешното развитие на 
промишлените предприятия е емблема на колективния капацитет. „Нокиа” беше Фин-
ландия, както „Фолксваген” - Германия, „Хермес” – Франция и „Епъл” – Калифорния. При 
условие че съумее да мобилизира специфичните си заложби, всяка територия може да 
се изяви на по-широка сцена. Често свързани с нематериални фактори, тези заложби 
понякога трудно се поддават на идентификация. Още повече, че носителите им не ви-
наги са в състояние да ги артикулират. Освен това, формите на обществена организация 
са плод на разнородни фактори, насложени през различни исторически периоди. Пред-
ставителните структури на властта са резултат от компромиси между противоположни 
инициативи, принудени да се смекчат, за да могат да съществуват съвместно. Следова-
телно, институциите рядко са израз на присъщия на територията капацитет, а приетите 
от тях компромиси, веднъж кристализирали, се превръщат в спирачка за иновацията и 
културното развитие. Концепцията за творчески град24 включва качествата обтекаемост 
и способност за развитие на инициативите, характерни за големите моменти от мина-
лото. Динамиките, добили централно значение в днешния ден, най-често произхождат 
от периферията преди да бъдат припознати. 

Преведена на социо-технически език, тази схема формира самата сърцевина на глоба-
лизацията. От това следва, че съчетаването между крайно устройство и съдържание е 
печеливша формула за този, който успее да го осъществи. Повтарящият се неуспех на 
френските компании, въпреки предприетите различни опити („Вивенди”, „Ашет”, „Бул”, 
„Алкател”, „Оранж” и др.) показва, че постигането на глобален резултат предполага ана-
литична база, влияеща пряко на линията на изделията, при която залаганите норми се 
обогатяват от „опита на потребителите”. Такъв бе моделът на видеоиграта при „Сони” 
или „Електроник Артс”. Друг подходящ пример е развитието на телефона въз основа на 
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нормата GSM, който за известно време осигури предимство на Европа до момента на 
появата на сегашните усъвършенствани крайни устройства (смартфони), чиято широка 
лента осигурява достъп до многобройни далечни услуги до такава степен, че ги превръ-
ща в част от живота на потребителя. Тези крайни устройства запаметяват основна част 
от личната информация, премахват различни ограничения и са безценен помощник при 
уреждане на срещи, мобилност, операции в мрежа, управление на множество сметки, 
достъп до изгодни търговски оферти, различни приложения, улесняващи обществения 
живот, достъп до персонализирана информация, поддържане в състояние на готовност 
в професионалните мрежи. Подобни нововъведения, с които медиите трябва да се съо-
бразяват, ако не искат да изчезнат, обясняват както отлива на интерес към носителите с 
общо предназначение, така и силната конкуренция между специализираните сайтове. 

И наистина, от тридесетина години насам сегментацията се превърна в основен белег 
на икономиката на широкото потребление. Това важи и за пресата – списанията за 
спорт или за отразяване на културни продукти, както и тематичните мрежи, отбелязаха 
растеж, несравним с останалите пазарни сегменти. Техният напредък е резултат от съче-
таването на стойностна технологична база и смел търговски подход. Други оператори 
успяха да развият необикновен потенциал за привличане на фондове, произлизащи 
от рискови вложения. Как пресата, насочена към широката публика, би могла да се 
възползва от това развитие? Вестниците залагат много повече на влиянието си, откол-
кото на финансовия си капацитет, а то се основава в по-голяма степен на масовото 
разпространение, отколкото на целевия маркетинг. По тази причина, те отговаряха на 
дефиницията на традиционния носител на демократизацията през 20 век – споделена 
обща информация – който днес е осъден на неуспех, поради логиката на маркетингови-
те „ниши”, разпростираща се на всички пазари и задълбочаваща се заедно със създава-
нето на значителни дигитални бази. Медиите на хартиен носител отдавна са в рецесия, 
ако ги сравним с разпространителите на телевизионни програми, значително по-добре 
финансирани от икономиката в сравнение с традиционната преса, именно защото теле-
визията дава възможност за редуване на различни публики и различни теми в раз-
личните часове на излъчване, което е подходящо за големите икономически субекти. 
В случая става дума за хроника на един предизвестен упадък. През дълъг период от 
време нашите общества възлагаха на пресата ролята на несравним идеологически и 
културен обединител (Доминик Волтон), но през последните години тя загуби част от 
своето значение. Как може нейната функция да бъде трансформирана или изпълнявана 
под други форми? С помощта на блогове? Със свободно предлагане на университетски 
лекции? Подобни подходи ще бъдат от голяма актуалност през десетилетието. 

Но не бива да крием проблемите и на дигиталната преса. Те проличават дори в най-добре 
организираните онлайн издания. В класическата си форма голямата преса играе ролята 
на справочник; медиите на сдружения или активисти са предназначени за мобилизация, 
а част от пресата от „магазинен” тип откровено изпълнява PR/рекламираща функция. Ин-
тернет размива тези граници, с риск да премахне различието между „информация” и „про-
миване на мозъка”. Дали с цел да се увеличи аудиторията или за да се прикове интереса 
на публиката, времето за прочитане на информацията не бива да е по-продължително от 
времето за запознаване с рекламата – това предполага да се предпочитат кратките допи-
ски пред анализите. Самото множество на онлайн медиите ги превръща в медии за про-
миване на мозъци: всяко работно поле е пренаситено с информации, които в голямата си 
част се преповтарят. Най-достъпните страници често се цитират една друга, което пречи 
да направим подбор на най-подходящите. Масовизирането на уеба създава само по себе 
си информационна мъгла, благоприятна за дейността на големите търсещи машини. Гугъл 
не дава възможност за намиране на подходяща информация, ако не знаеш какво точно 
търсиш, но е много ефикасен за потвърждаване на изводите, до които сам си достигнал. 
Как да открием чрез Гугъл нещо, което не е добре установено предварително? 
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Фактът, че най-добрата информация трудно се открива и предполага ръчно пресяване 
на референциите, предлагани от търсачките, е добре дошъл за някои професионални 
блогъри, които поемат тази пресяваща функция за публики, организирани в повече 
или по-малко плътни галактики в зависимост от темата. Това измерение се слива с уеб 
пространството, което често ни потапя в информационна среда, където информациите 
са многобройни, но същевременно ни насочва, най-често произволно, към структу-
рирани зони. Що се отнася до читателския интерес, по-добре да говориш за кино и 
справедлива търговия, отколкото за поезия или глад. По силно специализирани теми 
всеки може да се информира по-пространно и по-добре чрез кръстосани данни от 
множество местни или специализирани сайтове. Но това изисква голяма проницател-
ност, а нашите вестници разчитат на локален коктейл, с който да ни привлекат и да 
задържат вниманието ни върху предпочитани от тях теми. Предвид намалелия състав 
на редакциите, тематиката не е разнообразна и сме насочени към различни блогъри. 
Но често преживяваме разочарование. В търговската област, блогърите са напълно 
независими. Неотдавнашна статия в „Монд” бе посветена на печалбите на блогърките 
в областта на модата,25 но самият този вестник промотира различни блогове. Единият 
от тях, подбран произволно, открито гласи, че авторът му търси клиенти, на които да 
фактурира своите услуги: в дясната колонка фигурира кратко представяне на автора и 
призив за поръчки, а самите му писания, често плод на фантазията, са редактирани в 
приятен стил, смятан за подходящ за целевата група.26 

Не е ли това пряка последица от финансовия недоимък на пресата и независимите 
онлайн медии? Редакциите зависят повече от всякога от рекламодателите, а повечето 
журналисти се насочват към поддържане на собствена клиентела, което подрива ре-
дакциите отвътре поради постепенното отслабване на връзките между журналистите. 
Периодически уволнения ги карат да работят за собствена сметка и да търсят раз-
лични успоредни поприща в областта на медиите и комуникацията. Помощите за раз-
пространение поддържат ежедневници, полезни за обществения дебат, но не компен-
сират пряката зависимост от рекламодателите и възпрепятстват създаването на нови 
носители на информация. Няма друго обяснение за слабия капацитет на разследва-
щата журналистика и за краткосрочната търговска политика на вестниците. Основна 
част от съдържанието се пада на „актуалната” информация и страниците, подготвени с 
подкрепата на външните пресслужби (мода, туризъм, представления и култура, комен-
тари по международни доклади за климата или пресконференции на различни адми-
нистрации). Оригинални анализи се публикуват най-вече във финансово нестабилни 
издания, а документалистиката на обществена тематика, която не се нуждае от сложна 
техника, не винаги се прави по поръчка, а се изготвя локално. Твърде далеч сме от „за-
служаващия доверие уеб”, за който някои мечтаеха преди само десет години. 

Трудно е да се осигури обучение и достатъчно заплащане за тези нови производители 
на информация. Може би най-подходяща е формата на заплащане на работещите на 
непълна заетост в областта на развлечението? Необходимо е във всеки случай поне 
да се намери рамка за стимулиране на опита. Фондации с идеална цел или специален 
национален фонд биха били полезни инструменти, при условие че финансират общи-
те разходи на структурите за създаване и разпространение на съдържания, а не само 
проекти срещу представени оправдателно документи. Очевидно такъв тип стимули-
ране не може да се приспособи към сегашната система, ето защо Синдикатът на неза-
висимият информационен печат онлайн (SPIIL) отправя призив за дълбока реформа на 
помощите за пресата.27 Става дума за финансиране на редакциите чрез контролирани 
преки помощи, а не за последваща помощ по остаряла и негодна система. 

В момента доходите на журналистите са ограничени, въпреки че разполагат с прес-
карта, която им осигурява значително данъчно облекчение.28 При отсъствие на тру-
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дови договори повечето журналисти работещи „на парче” не участват в обучения и 
нямат възможност да извършват достатъчно наблюдения и анализи. Това създава ома-
гьосан кръг, а задържането на читателската маса е оставено на произвола. От това 
следва слаба обратна връзка и екипите лесно затъват в нарцистично блаженство. За 
да преодолеят затрудненията, те търсят външно финансиране и стават плячка на най-
добре интегрираните икономически субекти. По такъв начин, публичната помощ за 
вестниците се отклонява от първоначалното намерение за опазване на редакционната 
независимост. Демокрацията минава на заден план. Вестниците се насочват към сег-
ментация от маркетингов тип, съобразена с фрагментираното и обособено на групи 
общество. Всяка рубрика и всеки блог е насочен към строго определена целева група. 
Повишената образованост на читателите благоприятства съвместното разбирателство 
между полупросветени, което личи от реакциите им, публикувани под линия. Мулти-
плицирането на сайтовете води до бърз достъп до всяка уместна и качествена инфор-
мация, което пречи за оползотворяване на профилирането, тъй като потребителят из-
чезва в момента, когато се готвим да го привлечем. Така или инак, информационните 
сайтове са вградени в градската производствена икономика. „Еко” може да е платен, а 
„Гардиън” безплатен, но целевата група остава непроменена. Платеният достъп може 
да се смята подходящ за абонатите, желаещи да участват в „клуб”, но не и за тези, при-
числяващи се към „народа”. Трябва също да се отчете, че безплатният достъп се явя-
ва непременно условие за операторите, които не разполагат нито с институционален 
монопол – например някои научни списания – нито с ексклузивност в търговската или 
професионалната област. Парадоксът при дигиталното разпространение е, че възмож-
ността да накараш абоната да плаща съществува единствено – освен по изключение 
– само за публикации, които са силно подкрепяни от институции, гарантиращи тяхното 
финансиране, и са предназначени за специалисти, които не плащат от джоба си. Колко 
журналисти и ръководни дейци в политиката или комуникацията фигурират между 
абонатите на „Медиапарт”? Тук попадаме в ниша, сравнима с „Канар Аншене”. 

И напротив, издание с обща културна и обществена насоченост не може да си позволи 
платен достъп, освен ако се стреми да не бъде четено. Проект като сайта Cairn.info е 
доказателство за това. Cairn.info разпространява част от списанията в хуманитарната 
област, излизащи на френски език, които също така се отпечатват на хартиен носител 
и се предлагат за продажба. Библиотеките се абонират и предлагат безплатен достъп 
на собствения си сайт. Този „добродетелен” модел на финансиране чрез институцио-
налното търсене е твърде неустойчив. Публичната власт може да се изкуши да реши, 
че задачата на научните центрове включва и публикация на техните изследвания, до-
колкото не са обект на научна или техническа тайна. Безплатно разпространение може 
да се осигури с цената на незначително допълнително финансиране. По тази логика, 
да се разчита на платен абонамент по мрежата е съвсем илюзорно. Авторите, искащи 
възнаграждение за написването на редакционни статии, ще бъдат изключени: в инте-
рес на потребителите търсещите машини поставят начело безплатните ресурси в раз-
личните области на знание, предмет на изследвания и публично предлагане. Истински 
губещи ще са независимите проекти, които не са финансирани на по-ранен етап. На 
дигиталното поле това би укрепило и без това традиционно силната зависимост на 
пресата спрямо промишлените групи и публичната власт. Подобен завой би подкопал 
практиката, въведена във Франция през деветдесетте години, забраняваща всякакъв 
дъмпинг на публичната власт спрямо сравнима частна оферта. Вярно е от друга страна, 
че това правило водеше до многократно заплащане за едно и също нещо, включител-
но чрез субсидиране на частни оператори при разпространението на нещо, което вече 
е било финансирано от държавата. 

Изглежда, че в държавите с най-развити мрежи платената преса ще бъде запазена 
за професионални сектори, структурирани в рамките на олигополи. Такъв е случаят с 
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международния финансов сектор („Файненшъл Таймс”, „Уол Стрийт джърнъл”) или в 
някои технически и научни области. Местният и националният печат няма да разпо-
лагат с икономически модел. Това създава тежък проблем за демокрацията. За мно-
зинството от населението начинът на функциониране на нашите обществени системи 
остава до голяма степен скрит: обществеността получава информации твърде различ-
ни от реалния ход на нещата. Пресата се превръща в умиротворител. Еволюцията на 
едно заглавие като „Курие интернасионал” е добра илюстрация за това явление: то 
премина от публикуване на преведени статии по теми, които френската преса не от-
разява, към текстове по теми, за които се говори и у нас. 

Следователно сме променили изцяло парадигмата. Вестник оцелява само ако бъде или 
остане способен да създаде устойчиво във времето, дори патримониално измерение, със 
собствени автори, уводни статии, информации, поднасяни с педагогически похват, есета 
по същество или статии от специалисти, а не само страници за излагане на мнения. Про-
изводството на знания е силен принос. Макар да е много трудно да бъде възнаградено, 
именно то ни определя като ресурсна мрежа. Обществената дейност зависи от ресурси-
те, които успяваме да мобилизираме – нематериални мрежи за циркулация на знания, 
реални мрежи от хора, с които общуваме и спрямо които осъществяваме обществено 
посредничество. Тази роля е особено важна за асоциативните медии, тя предполага ор-
ганизирането на знанията – съдържания и участници – въз основа на траен проект. 

В противовес на твърденията на социолозите, че обществото клони към индивидуали-
зация – автори като Липовецки, Гоше и други помогнаха за възхода на маркетинговите 
фирми, като им предоставиха най-добрите аргументи – медиите водят тежка борба за 
укрепване на обществените връзки. Ние не се безпокоим от това, което понякога чу-
ваме, че интернет бил кошче за отпадъци, в което всеки си прави самореклама. Макар 
това да се случва, социалните мрежи ни показват обратното. Ако Фейсбук се използва 
тъй активно, това е защото служи за убежище на малки общности, фокусирани върху 
интернет, върху събитие, личност, място. 

Споделянето е в сърцевината на дигиталния свят, макар инициативите в тази област 
трудно да се подкрепят, доколкото противоречат на съществуващия модел, финанси-
ращ иновациите в зависимост от мощта на лобитата, стоящи зад тях. Виждаме колко 
трудно осигуряваме финансиране на сайта „Юрозийн”, в който участваме. А става дума 
за предлагане в мрежата на културни списания, чрез нетърговски преводи, „свободни 
от права”, достъпни за членовете след публикуването им на сайта, поддържан от виен-
ската редакция. „Юрозийн”  публикува разбира се анализи от своите членове по тези 
въпроси.29 „Санс Пюблик” бе първото електронно списание, включило се в тази мрежа, 
чиято логика на споделянето би могла на теория да създаде мощна синергия. Послед-
ният ни конгрес се проведе в Хамбург на тема „пристанищни градове и миграции”,30 

където помолихме Жоел Заск да изнесе доклад за Марсилия.31 Хамбург е прототип на 
европейски световен град, който по покупателна способност съперничи с Шанхай и 
Сан Паоло, повече отколкото с Милано или Лион. Следващият конгрес ще се състои в 
Барселона и ще се занимае с естеството на обществената дискусия. Междувременно 
вероятно ще сме създали редакция в Мексико и може би ще сме развили рубрика, в 
която ще публикуваме творби на някои писатели в изгнание, участници в мрежата на 
градовете-убежища, създадена преди двадесетина години от Парламента на писатели-
те, свикан по повод заплахите за убийство, отправени към Салман Рушди от иранските 
духовници. Потенциалът на мрежите за споделяне е значителен, но тяхното структу-
риране е изключително деликатна работа. Нашият международен опит ни помага да 
се срещаме с талантливи инициатори, водещи труден живот. Някои от тях са успели 
да получат помещение и малка държавна помощ, други работят на две или три места, 
за да могат да съществуват без да тежат на структурите си, повечето едва се крепят, 
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въпреки че водят спартански живот. Нищо общо с рекламните списания. В Колумбия, 
„Разон публика” („Razon publica”) се изгради по време на президентството на Алваро 
Урибе, което още не даваше повод да се мисли, че гражданският мир ще се превърне в 
цел за политическата класа на страната. „Феър Обзървър” („Fair Observer”) е проект на 
двама мениджъри, напуснали фирмите си след магистратура по бизнес-администрация; 
проекти от същия тип съществуват на много места, но едва се крепят. Същевременно 
обаче не можем да чакаме безучастно помощи, които вероятно няма да бъдат отпусна-
ти. Как да финансираме преводите? Ще трябва да се организираме около множеството 
на езиците, защото интернационализацията е характерна както за публиката, така и за 
авторите ни. От тази гледна точка, необходимо е да експериментираме постоянно.

Едно от убежденията, до които стигнахме, е, че дейностите трябва да се извършват във 
връзка с реално съществуваща публика. Необходимо е да се провеждат семинари, да 
се организират кръгли маси или конгреси, както и да се множат контактите и обмена с 
други професионалисти. По този начин успяваме да добием трайна известност, без да се 
налагат тежки инвестиции в PR-активности. Но това изисква реален ангажимент от стра-
на на участниците и постоянен мониторинг, както и споделено доверие между партньо-
рите. В същия ред на мисли, компетентността и утвърждаването на практиките са важна 
част от способността за сътрудничество: те са средство за укрепване на признанието на 
всички партньори. Изграждането на мрежи на солидарност не означава привличане 
на източници на финансиране. За сметка на това, то може да оправдае достъпа до пу-
блични средства, чрез доказване на ползите от нашия опит и няколкогодишна дейност 
в международна среда, а също и пред местни институции, проявяващи интерес към 
обучения. Това са еднократни възможности, мимолетни и недостатъчни, но все пак нор-
мални средства за финансиране на мрежите. Можем също да се опитаме да разработим 
дистанционно университетско и професионално обучение, дори да участваме в учи-
лищни дейности за мултимедийно обучение. В страните с преобладаващо младо насе-
ление нуждите са огромни и би трябвало да се появи платежоспособно търсене. Реални 
препятствия в богатите страни могат да създадат лобитата на образователната система. 

Не съществува следователно връзка между качеството на редакционната линия и полу-
чаването на финансови ресурси. Държавните помощи се отпускат на ежедневниците, 
публикуващи телевизионни програми, но не и на онлайн пресата, а инвеститорите фи-
нансират западащи заглавия, само затова, че са успели да запазят институционалната си 
читателска маса. Ксавие Нил обяснява, че петдесетте милиона евро, които е инвестирал 
в пресата, съответстват на дневното борсово отклонение на акциите на контролирана-
та от него интернет компания. В този случай безплатният достъп до вестника онлайн е 
укрепил икономическия модел на провайдърите. Дали последните няма да прибягнат 
до изкупуване на вестници, за да ги включат в своята оферта? Как тогава да се запази ре-
дакционната независимост? Трябва да се съгласим, че пресата дава твърде несъвърше-
на картина на разнообразието на мнения и общности на територията, където се разпро-
странява. Това обяснява и трудното привличане на читатели сред младата аудитория. 

Как може да се установи динамиката на колективен продукт, подобен на нашите онлайн 
списания? Според броя на четените страници, но не само. Ясно е, че присъствието он-
лайн трябва да се съчетае с дейност във физическите места. Колоквиумите и семинарите, 
салоните и конгресите са от основно значение, тъй като системата за пренос на инфор-
мация е неразделна част от другите типове транспорт. Интернет се превърна в централ-
но явление в нашия живот именно защото населението е мобилно, а проблемите до-
биха интердисциплинарен и интеркултурен характер. Дейността онлайн създава нужда 
и повод за мобилност. Цялата трудност е да се установи възможното ѝ отражение върху 
подсилването, а не раздробяването на смисъла. Това изискване води до необходимост 
от проучване на споделените намерения на различните лица, готови да съчетаят дей-
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ствията си за постигане на реални резултати в общата работа. Предприетите действия 
предполагат мотивиран самоконтрол32 и съответстват на това, което социологията нари-
ча нормативно измерение.33 На хоризонта се появяват описания на света, чиито очер-
тания се проясняват след всяка нова операция. Това всъщност е основен белег на ре-
дакционния живот и редакционната линия на даден вестник или литературна поредица, 
тъй като дейности от този тип се основават на кооперативни стратегии, а разглежданият 
сегмент от човешката дейност е значително по-слабо проучен, отколкото дейностите, 
свързани с теорията на некооперативните игри, с която си служи икономическата наука. 

Основна промяна при тази нова преса е създаването на съвкупност от носители, позво-
ляващи възможно най-удобно за потребителите разпространение и събрани в цялостен 
модел за достъп – изтегляне и мултиплициране, оперативна съвместимост, възможност 
за използване на разнообразни платформи, индексиране и обогатяване на линковете, 
възможност за коментари и анотации. Заедно с търсачките, линковете и порталите се 
оформя нещо като вестникарска будка от електронен тип, позволяваща на публиката 
не само да проучва дигиталната територия, но и чрез обратна връзка да въздейства 
върху творческия процес. Свидетели сме на появата на нова екология на информация-
та, която релативизира стоковите потоци. Върху този спектър, журналистиката на данни 
ползва съществуващи бази на познания в контекста на специфични изказвания или 
търсения. Друг тип достъп позволява разглеждане на снимки, видеоматериали, интер-
вюта, RSS и други агрегатори. Това са все възможности за пресяване на информацията, 
осигурявани от съществуващите издателски софтуери (content management system), ко-
ито формират свободната база на съвременните сайтове. 

Чрез съпоставяне на блогове, вестници и институционални сайтове, всеки може да 
изгради съвкупност от данни, към които се добавят линкове към лични сайтове, из-
градени от различни агрегатори, инструменти за проследяване и социални мрежи. По 
такъв начин се осигурява пълен достъп до трите традиционни вестникарски хоризонти 
– локалния, глобалния и секторния. Това обаче довежда до известно пресищане, до-
колкото търсенето може да продължи безкрайно. Съответно се проявява склонност 
към съкращаване на предлаганите документи, тъй като дългите текстове, макар добре 
подредени, е нужно да бъдат особено внимателно оформени, за да задържат вни-
манието на читателите, които по принцип са по-малко, отколкото потребителите на 
кратки публикации. Мултиплицирането на темите, достъпни за всеки, обяснява защо 
се задоволяваме с кратки форми и дори само със заглавия при онези от тях, по които 
не сме особено компетентни. 

Нашето поколение скъса с културата на почтения човек, която беше в основата на 
журналистиката на 20 век. Основният ѝ принцип беше йерархизация на информаци-
ята. Всичко се подчиняваше на преобладаващата схема, при която на преден план из-
лизаха главните водещи насоки, а всичко останало се свеждаше до суха информация. 
Така например, в продължение на четиридесет години всичко, отнасящо се до Сту-
дената война, беше от основно значение, заедно с вътрешната политика и новините, 
свързани със стратегиите за развитие, прилагани от публичната власт и големите пред-
приятия. Извън литературните и спортните страници, статии по всички останали теми 
се публикуваха само в период на криза – Латинска Америка се споменаваше само при 
държавен преврат, Източна Европа само по повод на заседания на централния коми-
тет на ръководната комунистическа партия. Същото важеше за Африка при официално 
посещение или в случай на глад и за Азия през лятото, ако мусоните са били бурни 
или е имало кланета. През дълъг период от време, принц Нородом Сианук бе един-
ственият филтър, през който Западът разглеждаше Камбоджа, подобно на Джоу Енлай 
в Китай. Информирани от коментарите на специалисти от цял свят, ние повече не мо-
жем да се задоволяваме с тази шаблонна схема и признаваме, че невежеството ни по 
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множество въпроси е толкова дълбоко, колкото подробно е разработването на някои 
други теми. Това създава чувство за отстъпление от огромни територии и закрепостя-
ване към специализирана тематика. Има нещо вярно в усещането, че живеем в свят, в 
който експертните знания са по-важни от общата култура, а географската близост не е 
от централно значение. Но това е само повърхностно впечатление. Нашата издателска 
дейност всъщност е изцяло насочена към градски среди, които общуват помежду си 
именно с взаимодействия от този тип.34 Но какво са метрополиите, ако живеят обърна-
ти към самите себе си? Острови? Ако живеем в архипелаг, то е именно защото, както 
казваше Глисан,35 обменът се извършва между множество култури, които вкарват в 
резонанс точно това, което ги различава и заслужава да бъде прогласено. Казаното ни 
помага да разберем, че особената роля на тези публикации е създаването на контакти 
между места, които не биха се опознали добре без осигуряване и очертаване на схеми 
за взаимно разбирателство. Ако Берлин очарова мнозина млади интелектуалци, това е 
защото публикации разказват как този град се е превърнал в световна сцена, в декор, 
надминал по обхват броя на жителите си. И обратно, Хамбург – голям град, отворен 
за света, чиято привлекателност се споменава от малък брой списания, изглежда по-
малко привлекателен за международните елити. 

Този пример дава представа за сложността на подхода, необходим за произвеждане 
на информация. Информацията е уместна и в случай че съвпада с очакваната гледна 
точка на читателите: за да прославяш Хамбург пред младежта, привличана от Берлин 
и Ню Йорк, е необходима задълбочена подготовка. Хамбург, разбира се, не е Лондон, 
но този град е от основно значение за разбиране на съвременна Германия.36 Да решиш 
да очертаеш физиономията му изисква изключителна зрялост. Това е задължително за 
дигиталните проекти, ако желаем да отидем по-далеч от обикновеното съпоставяне на 
случайни и чисто анекдотични елементи. 

Макар по принцип йерархизирането на информацията вече да не се прилага, спазва-
нето на композиционни правила остава възможно. Навигацията в интернет на семан-
тичен принцип може да доведе до объркване поради омонимия на разнородни еле-
менти, а вътрешната организация на всеки отделен елемент е от основно значение, за 
да се избегне постоянно скачане от една тема на друга. При това се сблъскваме с кла-
сически херменевтичен проблем – интерпретационни правила, позволяващи асоции-
ране на елементите на дадена композиция, могат да бъдат експлицитни само отчасти. 
Разчита се на споделени очевидности (common knowledge), хипотетични асоциации и 
дори случайни съвпадения, намиращи повече или по-малко своето оправдание на ба-
зата на риторични аргументи. Това още веднъж показва, че предполаганото съучастие 
на читателите е част от основните правила за реализиране на качествена дигитална 
журналистика и контролиране на подсказващите елементи, съдържащи се в множество 
статии, разкривани с помощта на ключови думи. Ефикасността на търсещите машини 
зависи от доброто владеене на съответния речник от страна на авторите и издателите 
на сайта. Този тезаурус може естествено да бъде само частичен и в процес на постоян-
но префигуриране, а качеството му зависи до голяма степен от реалното познание на 
авторите по въпросите, които разглеждат. За тази цел, разбира се, е общо взето важно 
да си потопен в конституираната общност. Това още веднъж дава предимство на групи 
тематични експерти, споделящи общи хипотези и референции. За неучастващите в 
такива групи възприемането на съдържанието изисква поне запознаване с основните 
понятия и имплицитните разсъждения, на базата на които са изградени публикациите. 
Казано другояче, търсенето в интернет е преди всичко интерпретативна дейност, из-
искваща от тези, които го практикуват, да развият категориите на „метакултурата”, за 
да прекрачат отвъд необработената информация, която им предоставят кратките и 
фактуални текстове. За разлика от традиционната преса, дигиталната е изключително 
взискателна към умението за четене, тъй наречената „литерация”. 



38 МЕДИИ И ДЕМОКРАЦИЯ: СВОБОДА, ПЛУРАЛИЗЪМ, ПРАВО

И в този случай част от отговора се разкрива в препращането от дигиталния контекст 
към конкретните условия на живот на потребителите. Отговор най-често дава градът 
– там комплексният характер на мобилизираните ресурси е наличен; възможността за 
комбинации по оригинален начин и в зависимост от ситуацията е типична за съвремен-
ните градове. Те възприемат разнообразни културни практики, за да не се ограничават 
до конституирана идентичност. Повечето от жителите са в готовност за разкриване 
на новаторски комбинации от съществуващите възможности и избират между места 
и кодове, които владеят, и експериментални или нестабилни времена. Нашите диги-
тални пространства са очевидно потопени в тези мобилни светове на съвременните 
градове и представляват едновременно техен израз и метафора. Това ни позволява да 
разберем защо Зигмунд Бауман говори за „течен свят”.37 Констатирайки заедно с него, 
че подобна флуидна същност е подвластна на всякакви утилитаристки манипулации, 
виждаме как тази екзистенциална пластичност представлява съставна част от „съдбата 
на града”. Поради лекотата на отношенията си с читателя, онлайн списанието може 
да символизира този нов свят: динамичните връзки са се превърнали в необходим 
елемент за сценаризация на всяка от житейските възможности. Хоризонтите на изчак-
ване и дигиталната херменевтика изпращат едните към другите и, макар дигиталните 
продукти да нямат идентифициран икономически модел, тъй като икономиката им е 
несравнима с хартиената преса, именно те изграждат бъдещето на нашите обществени 
отношения. Техните редакции, макар да разполагат с твърде малко средства, изследват 
пространствата на обществената иновация. Ето защо на драго сърце ги описвам като 
„ресурсни мрежи” с перспектива близка до възприетата от Саския Сасен. 

ЕТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА – ДА ПРЕРАЗГЛЕДАМЕ ОБЩОТО 

Относително лесно е да се опишат критериите, които придават мисъл на обществе-
ния принос на журналистиката във времето на дигиталните технологии. „Отговорният” 
съвременен журналист не е светски хроникьор, коментиращ думите и постъпките на 
изтъкнати личности, а изследовател, потопен в обществото. Почтителен към читате-
лите и източниците си, той разследва събитията в почти съдебния смисъл на думата – 
събира улики, за да се обхванат събитията в цялост, да бъдат по-добре разбрани чрез 
съпоставяне на различни източници. 

За тази цел, от основно значение е използването на различни гледни точки. Част от дан-
ните са достъпни чрез кръстосан подбор на сведения от различните световни редакции. 
В епохата на „реалното време” рядко се случва „добре осведомен източник” да не посочи 
елементи, които властите се опитват да прикрият. Винаги ще си спомням за подробно 
документираната двойна страница на „Либерасион” от 13 юли 1995 г. (№4401), съобща-
ваща за кланетата в Сребреница, след публикуването на която последва няколкомесечно 
мълчание, докато съпоставянето на различни свидетелски показания принуди държави-
те да изпратят на място анкетни комисии. За установяване на подобни факти се налага 
многоезичен подход. Големите вестници винаги разполагат с кореспонденти в чужбина, 
които могат да се уповават на местни източници. Сега вече е по-лесно на кореспонден-
тите, намиращи се на различни места, да влизат във връзка помежду си, за да преценят 
важността на дадена документация и уместността на нейното разпространение. Основна 
пречка тук е обичайният индивидуализъм на журналистите. Те са в състояние на кон-
куренция и сътрудничат само в случай че работят заедно на труден терен – стандартен 
пример е отразяването на въоръжени конфликти, по време на които са принудени да 
споделят едни и същи канали за пресичане на границите или придвижване по терена. 
Независимо от всичко обаче, работа на журналиста е да отразява част от реалността и 
я предава на други хора; той се движи в най-различни кръгове и настоящата ситуация 
допълнително подчертава това негово призвание. Между пионерите са Албер Лондр и 
Жозеф Кесел, те ни служат за пример. 
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Основното и често споменавано препятствие се дължи на факта, че читателите, а по-
някога и редакциите, очакват от журналиста най-вече да потвърди това, в което те вече 
са убедени. Журналистите не винаги търсят нова информация. А всъщност, дали са 
подготвени за това? Детайлът, който преобръща вкоренени убеждения, не се намира 
лесно, най-често е препокрит от други елементи, съответстващи по-добре на „основа-
телните” представи. Извеждането му наяве често се посреща високомерно от колегите 
и централната редакция – трябва и да се докаже, а това не винаги е лесно. Не липсват 
примери, при които статия, различаваща се по съдържание от редакционния консен-
сус, бива забавяна или съкратена преди публикуване, за да бъде отстранено всичко, 
което изглежда съмнително. Това „политически коректно” отношение се проявява най-
вече в икономическата журналистика, която често не блести с особена независимост. 
Дали поради конфликти на интереси, дали защото журналистите не получават възмож-
ност да разследват, но няма случай на фалит или финансов крах, предшестван от пре-
цизно журналистическо разследване на рисковете, поемани от съответния промишлен 
или финансов оператор. Поемането от „Франс-Телеком” на контрол върху британското 
дружество „Ориндж” – на твърде висока цена и в момент, когато пазарът се сриваше 
– бе посрещнато с хвалебствени статии и патриотични изблици. Няколко години бяха 
нужни, за да стане известен катастрофалният сценарий на това придобиване, след като 
серия от самоубийства позволи да се разбере, че пиар политиката на „Франс-Телеком” 
е била насочена към прикриване на задлъжнялостта на групата, а междувременно из-
лязоха и книги на същата тема.38 Това не значи, че урокът е послужил за поука. Кога-
то Мартин Оранж от „Медиапарт” публикува тревожни статии за френско-германския 
компромис по въпроса за Европейския аерокосмически концерн EADS, кой си спомни 
за миналите обрати между големите френски и германски фирми? „Дойче Телеком” 
трябваше да се сближи с „Франс-Телеком”, но промени посоката. Страхът, че „Дойче 
Бьорзе” може да сложи ръка върху парижките котировки накара „Еуронекс” да се на-
сочи към безперспективна интеграция с Нюйоркската борса. Публикациите за обещан 
пазар на френските изтребители „Рафал” в чужбина прикриват промишлени проекти, 
осигуряващи безрискови печалби на определени инвеститори. Системата „прекалено 
голям, за да се провали” не е запазена марка за финансистите. 

Вярно е, че читателите търсят стереотипи, които да ги разведряват сутрин. Трудно е да 
се прокара идеята, че сутрин може да си смел, вместо безкритичен конформист, и да се 
въодушевяваш от новости, преобръщащи вкоренените представи. Повторението има 
обществен ефект почти сравним със старите идеологии, за които обичаме да казваме, 
че са изчезнали. Може ли винаги будната любознателност да се превърне в „пакт” между 
журналиста и публиката? Журналистът изпълнява хуманната мисия, присъща на писме-
ното слово, само ако никоя изначално прогласена истина не го задоволява сама по себе 
си, ако обръща критичен поглед към всяко предубеждение и полуистина. Откакто между 
градовете и континентите се пренасят писмени текстове, журналистиката е съставна част 
от модерността. Така и нашите деди скъсаха с теологичните практики и развиха романа. 

По същия начин може да се окаже отпор на цензурата. Двадесет години преди речта 
си пред Нобеловата академия, Албер Камю публикува в Алжир уводна статия, която 
наскоро излезе наяве. В края на 1939 г., той пише: „условията и средствата, позволя-
ващи свободата да бъде не само съхранена, но и изразена, са: проницателност, отказ, 
ирония и упоритост”.39 Проницателност – за да има острота на анализа; отказ – макар 
да се каже цялата истина е понякога невъзможно, нека поне си забраним да разпро-
страняваме лъжи; ирония – защото цензурата бързо се намесва срещу ярко демон-
стрирани позиции, но писането с недомлъвки може да ни предпази от нейните атаки; 
упоритост – защото тя помага да се преодолеят препятствията на глупостта, организи-
раната мекушавост и липсата на кураж при журналистите. Цензурата е призрак, който 
броди из коридорите на редакциите. За да го прогоним е необходима индивидуална 
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смелост. Същото важи и за университетските среди, макар там критичният дух да се 
стимулира. Не е ли е свободното слово съставна част от журналистиката? Към идеоло-
гическата цензура се прибавя друга, много по-подмолна, а именно цензурата на пари-
те. Често срещана в телевизията, при журналистическите разследвания, при междуна-
родната дейност, тя трябва да се отхвърля. Съществува накрая и цензура, подхранвана 
от клишетата – необходима е смелост, за да нарушиш консенсуса и да изразиш сво-
бодно мнението си, макар то да не се приема. А това не е непременно достатъчно за 
„издигане” в очите на читателя или за предизвикване на отклик, превръщащ същото 
това мнение в референция. 

Какви средища следва да бъдат създадени за разпространяване на съдържания, убяг-
ващи от прекомерното форматиране, подчинено на „програмните изисквания”? По-
следният термин се използва за обозначаване на приоритетни теми, определяни от 
бюрата по печата на най-влиятелните институции. Става дума за механизъм за контрол 
на общественото мнение в демократичен режим и основен начин за оправдаване на 
помощите за печатните издания, състоящи се в разпространяване на „пресдосиета”, 
чиито основни линии подлежат на възпроизвеждане от съответните редакции. Тази 
съдържателна картина очертава основните граници на свободата на печата. Единстве-
но способни да ги прекрачат са университетите. Но чудесно изследване, преведено 
наскоро на френски, показва с голяма достоверност, че най-отворените университет-
ски инициативи, съчетаващи изследователската дейност на база на интердисципли-
нарни проекти и обществена отговорност, произлизат конкретно от процедурите, при-
ложени при развитието на проекта „Манхатън” около атомната бомба и от конферен-
циите на фондация „Джошуа Мейси”, където се срещат теоретици на кибернетиката 
(Бъкминтсър Фулър, Норберт) и антрополози (Грегъри Бейтсън и Маргарет Мийд).40 
Анализът показва, че още от средата на миналия век са съществували контакти между 
държавната администрация, промишлените компании и изследователските центрове. 
Връзките се поддържат от най-добри специалисти по комуникация като Стюарт Бранд. 
Този пример звучи още по-убедително за нас, защото „Санс Пюблик” от самото начало 
се изгради като мост между университетските изследвания и гражданското общество. 
Да се улесни достъпа до издателските къщи на талантливи хора, подбрани на широка 
основа, е мисия с обществена полза, макар да изисква независими оператори. 

Ролята на издателите се основава в частност на необходимостта от кооптиране на 
автори, подбрани не единствено въз основа на мястото, което заемат в институци-
оналната йерархия. Всяко възобновяване на нашите институции, практики и надеж-
ди минава през движението на хора и достатъчната достъпност на институциите, а 
опитът показва, че самите институции трудно могат да бъдат убеждавани да вършат 
това по собствена инициатива. Смисълът на съществуване на социалните мрежи не е 
по-различен и ние виждаме как те функционират в дух на селективно приобщаване, в 
който няма нищо революционно. Една от скритите функции на демократичната преса, 
извън информацията, е постоянно разкриване на талантите и енергиите в различните 
сектори на човешката дейност. С това можем да си обясним и множеството класира-
ния и награди, провеждани с охота от пресата. По-невидима от другите, тази функция 
със сигурност е толкова важна, колкото и привличането на читатели и рекламодатели 
с помощта на бомбастични заглавия. 

Дигиталните мрежи не са отговор на гражданското общество срещу опитите за контрол 
на общественото мнение от страна на масмедиите. Те по-скоро разширяват обхвата на 
тази функция, като включват в нея и самата публика. За това си даваме сметка, когато 
констатираме пропускливостта на границата между професионален и частен живот или 
способността на фирмите да извличат търговска облага от информациите, предоставе-
ни спонтанно от потребителите на интернет. Масовият маркетинг и общественият ред, 
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основаващ се на потреблението, се превърна в глобален политически проект в САЩ 
от 50-те години насам. От него стратезите очакват да преобрази и Китай! Персоналната 
дигитална техника, която, чрез „Майкрософт”, издигна канцеларския език до равнище-
то на универсално техническо средство за общуване, се превърна, благодарение на 
„Гугъл”, в същински извършител на преобразованията в нашия ежедневен живот до 
такава степен, че само за двадесет години онлайн ресурсите и информациите станаха 
структуриращ фактор за половината от човечеството. Ако Рей Бредбъри написа „451º 
по Фаренхайт” като предупреждение срещу заплахите, свързани с контрола на инфор-
мацията, днешното изобилие от документални сайтове, сайтове за разпространение 
на публични данни и сайтове-витрини на търговски компании показва, че научната 
фантастика действително участва в създаването на мултикултурен търговски свят, очер-
таващ нови хоризонти за нашия век. 

Значителното и нарастващо изоставане на възможностите за организиране на микро-
общностите, в които живее всеки един от нас, в сравнение с капацитета на групите, 
експлоатиращи мрежите, ще породи нови фикции. Нашите списъци с контакти, уеб-
страници, запаметени файлове и възможности за организация в микрообщността не 
са в състояние да овладеят техническите, юридическите или икономическите условия 
за разгръщане на мрежите с икономическа и административна насоченост. Как бих-
ме контролирали базите данни, търсачките, оптичните линии, сървърите, сателитите? 
Животът ни е структурно подчинен на техническите системи в мрежа, без които неза-
бавно бихме били откъснати от основните ни средства за въздействие. Отделно от сег-
ментацията, наложила се в обществото в зависимост от ширината на честотната лента, 
към която всеки има достъп (поставяща в неравностойно положение цели обществени 
групи), всеки от нас е безпомощен пред океана от достъпни информации. Така „вирту-
алният” свят става по-реален от всички и превръща нашето субективно съществуване 
в схематизирана картина, откъсната от реалността.41 

В това вероятно се крие основният риск за информационните органи и пресата – тях-
ната свобода дори става ненужна, предвид инструментализацията на данните и сег-
ментирането на публиката. Необходимо е следователно обогатяване на обществените 
практики на малките общности, за да ги предпазим колкото е възможно от установява-
не на контрол върху тях от страна на базите данни, функциониращи по алгоритмичен 
модел, чието въздействие убягва дори от тези, които организират създаването им. Да-
леч сме от развиване на теория за комплота, а само констатираме множенето на дис-
кусии насочени не само към фискална оптимизация на най-мощните групировки,42 но 
и по въпросите за управление на интернет или за политиката на основните оператори 
по отношение на личните данни на потребителите (например желанието на Инстаграм 
[Instagram.com] да използва снимки, качвани на сайта от абонатите). Достатъчна гаран-
ция ли дава контролът от страна на европейските политически власти? Да припомним, 
че дълго време Европейската комисия подтикваше към признаване на възможност-
та за патентоване на софтуерите.43 Още преди фиаското, последвало въвеждането на 
Фейсбук на борсата, авторката на уводната статия на „Тайм” Рана Форохар писа, че 
дигиталната индустрия ще се превърне в „основна грижа на правителствата и публика-
та”. От IT дружествата ще бъде поискано най-малко да докажат, че създават повече ра-
ботни места, отколкото премахват, смята тя. Жизнено важно е да се избегне прекален 
дисбаланс между техническия и финансов капацитет на едните, спрямо попарените 
надежди на общностите, в които живеят другите, освен ако искаме да възпроизведем 
„периодите на съзидателна деструкция, характерни с дълбоко неравенство и социална 
безизходица, преживени от викторианска Англия и през десетилетията, предшестващи 
кризата през 1929 г. (…) Социалният проблем може скоро да стане толкова важен, кол-
кото вашата социална мрежа”.44 
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Да споменем тук и вече остарелия, но изпитан анализ на Улф Ханерц.45 Този шведски 
социолог, работил в Съединените щати, установява четири полета за анализиране на 
факторите на обществената трансформация – държавата, пазара, движенията и форми-
те на живот. Тези четири измерения, чиято комбинация предопределя сложността на 
социо-културната динамика, могат най-общо да бъдат разграничавани чрез прилага-
нето на норми, принципи, полета на действие и разнообразни лостове за въздействие. 
Държавата разполага с цензура, създава съсловия, признава компетенции (универси-
тетите) и си служи с паметта. Пазарът възприема за норма конкуренцията, за принцип 
– собствеността, за поле на действие – разнообразието и за лост за въздействие – 
разпокъсаността, която се стреми да структурира. „Движението” загатва алтернативни 
норми, основава се на вярвания и идеологии, опира се на колективите и общностите 
и си служи с обществената комуникация. И накрая „формите на живот” се позовават 
на традициите и начините на изразяване, развиват се хоризонтално, разпростират се 
върху множество събития от всякакъв род и се опират на микросоциабилността. На 
друго място ще се спрем върху начините, по които този модел се прилага на полето 
на медиите и съвременната преса, но тук изглежда особено подходящо да опишем 
сегашните сблъсъци между няколко легитимни проекти. Медиите се вписват едновре-
менно в рамките на публичните норми, на търговията, на представянето на алтерна-
тивни бъдещи перспективи и на референция за колективна идентичност. Анализът би 
позволил например да се отчете съперничеството на легитимност между проектите, 
свързани с публичните данни, тези от тях, свързани с пазара на търсенето на данни и 
осъществяването на връзка с дигиталното пространство, ролята на активистите и ама-
тьорите, на невежите или доброволците – тези обикновени граждани, които сърфират 
и прелитат от сайт на сайт, служат за фон на ползването и възприемането на най-
новаторските инструменти. Рекламодателите си поставят за задача да мобилизират 
категориите, които определят тези най-разнообразни форми на живот. От тази схе-
матична сегментация можем да заключим, че унификация на дигиталните практики, 
свързани с информацията, няма да се състои дори ако еволюцията бъде придружена 
от намаляване на влиянието на традиционната преса (на хартиен носител или онлайн) 
върху духовния живот. Фейсбук е технически носител за ежедневния живот, заместващ 
голям брой възможности за спонтанни социални връзки около пазарите, религиоз-
ните или светските празници, който изпълнява също функция на „програма”, съвсем 
различна от тази на политическата журналистика. 

Утре, за да можем да контекстуализираме съдържанието, да развием нови опи-
ти, ще бъде необходимо хората да участват в разработването на контексти-
те. Това става чрез въвеждане на данни от страна на потребителите, позво-
ляващи уебнавигация в тяхна собствена екосистема. Наслагването на слоеве 
данни върху съдържанието е отсега нататък основно предизвикателство. Това 
предизвикателство е все още недоловимо за днешния аудиовизуален сектор. 

Това заяви наскоро Бруно Патино.46 След 20 век, през който преобладаваше мита за 
единството на обществения живот, 21 век увеличава дистанцията между сферите, в 
които реализираме обществения си живот. Нито една от тези сфери няма да изчезне. 
Но формите на дигитална комуникация държат сметка за тези пространства и посто-
янно ги създават изкуствено. Журналистиката трябва да се схваща като измерение за 
контрол и баланс. Младото поколение ще се присъедини към най-активните медии, но 
те няма да трансформират правилата на икономиката и политиката. Няма да създадат 
и специфична икономика, нито ще гарантират свободния труд на журналистите. Това е 
свързано с обществена конструкция на реалността, която предстои да бъде изградена 
за нова сметка и би ни насочила към философски разсъждения около Алфред Шютц, 
Валтер Бенямин47 или Жан-Пол Сартр за начините, по които едно общество добива по-
степенно съзнание за собствените си граници. В края на Втората световна война Сартр 
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създаде списанието „Тан Модерн”, за да позволи на някои интелектуалци да съпоставят 
мненията си в момент, когато предстоеше реконструиране на демократичното про-
странство. Ние съзнаваме колко трудно е за журналистите да постигнат независимост 
в своята работа. Дори самото обучение на журналистите е проблемно, след като писа-
нето им по начало се подчинява на определен формат. Независимо от разнообразните 
носители, констатираме голяма еднородност в медийния дискурс. Повече носители 
означава повече възможности за избор. Но повече избор не означава непременно 
повече истини. По всичко личи, че разнообразието е плод на културния маркетинг и 
може да остане илюзорно, подобно на всевъзможните марки олио или бисквити в на-
шите супермаркети. Нека не се примиряваме с търсене на разликите само в амбалажа. 
Общото между „Тан Модерн” и „Санс Пюблик” е възможността да се публикуват дълги 
текстове. Възхищавам се на подлистниците на немските вестници, които представят 
задълбочени статии по теми без пряка връзка с актуалните събития. Да се разработват 
исторически или социологически въпроси или литературни теми, да се отразяват или 
организират разисквания е ангажираща и трудоемка работа. Но имаме ли основателни 
причини да се отказваме от това? Има ли по спешни задачи от критическата журна-
листика и от възпитаване на дейци на гражданското общество? Обърнат към крити-
ческата журналистика, както и към проучване на културното развитие, „Санс Пюблик” 
проявява интерес към въпросите на културата и знанието, особено към европейските 
въпроси. Като изследователи, обучени в духа на Сартр, ние продължаваме да се насо-
чваме към интелектуални теми. Как иначе да укрепим свободите си? 

| Превод от френски език: Станимир Делчев |
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ЖУРНАЛИСТИКАТА, КОГАТО САМА СИ ГОВОРИ*

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Анонимните интервюта с журналисти за състоянието на медиите (на тях до голяма сте-
пен разчитат и световните класации на свободата на словото) имат двоен фокус: пред-
ставят едновременно симптоматика и за обекта, и за субекта на говоренето, макар че 
доколкото самите интервюирани са част от медиите и втората симптоматика принад-
лежи на първата. Двете обаче идват по различни линии: първата в рамките на „жанро-
вата задача”, а втората някак от само себе си с проговарянето на „журналистическото 
подсъзнание”, изкушено от комфорта на анонимността. При това сложна анонимност, 
която не отнема докрай „героиката” на персонализираното говорене, защото тя е за 
пред широката публика, но не и пред интервюиращия. Така че изявленията на журна-
листите могат да се четат в светлината на психоаналитичната интерпретация на вица, 
според която говорещият говори без да носи отговорност за говоренето си. „Сега ще 
ви разкажа един виц” значи, че оттук нататък моята реч вече не е моя.

Оценките на журналистите за медиите са казани тъкмо в такъв режим на „неприпо-
знато казване”. В какво се състоят те е лесно да бъде обобщено, защото с малки из-
ключения съвпадат в радиалността си: днешната журналистика и то съвсем не от днес 
е загубила независимостта си, придобита след падането на комунизма, с което е пре-
станала да бъде същинска журналистика; интервюираните журналисти я практикуват 
без да приемат, че е такава. Ето, „взето на посоки”, мнение, което в различни вариации 
се повтаря „на глас” или се стеле над думите: „Да бъдеш журналист в България е една 
много изгубена кауза, много пропиляна професия, и това от години е така”.

Самите журналисти виждат своя най-голям проблем в себе си и го обозначават с 
христоматийното понятие „автоцензура”, като са склонни да го поставят извън по-
лето на волята си и да го мистифицират: „Колкото и да се стремиш да не си налагаш 
автоцензура, тя от само себе си се формира”. Така те групово демонстрират разпа-
дането на професионалния си „аз” на технологичен и морален, като първият е „на 
работа” в медиите, участва в публичната комуникация, докато вторият се изявява в 
частното общуване, каквото в случая имитират анонимните интервюта. Това обаче е 
невъзможно упражнение, доколкото в журналистиката „професионални стандарти” 
и „етични стандарти” са синоними, т.е. тя няма как да бъде практикувана просто без 
да е и морален ангажимент, без кауза, както и цитираното по-горе мнение припом-
ня. Има няколко професии, родени в и от буржоазния град, от „бург-а”, които крепят 
културата му и чието упражняване минава през посвещение, през клетва. Такива 

* Текстовете в настоящия раздел, ЗОНА ПЛУРАЛИЗЪМ, са осъществени в рамките на проект „Застраше-
ните свобода и плурализъм на медиите” на фондация „Медийна демокрация”. Проектът е реализиран с 
подкрепата на Институт „Отворено общество” – София. Изказаните становища и мнения са отговорност на 
авторите и не отразяват непременно мненията и политиката на Институт „Отворено общество”. 

Текстовете в частта ЖУРНАЛИСТИКАТА ПОД НАТИСК се основават на изследване на фондация „Медийна 
демокрация”, което включва провеждане на 25 интервюта с журналисти, при условие на запазване на 
тяхната анонимност. Интервюирани са представители на различни медии (печатни, електронни, онлайн) 
и на различни населени места в страната. Изследването е проведено през 2012 г.

В случаите, в които не е указано друго, цитатите в частта ЖУРНАЛИСТИКАТА ПОД НАТИСК са мнения на 
интервюираните журналисти.
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– буквално кълнящи се, са лекарите и адвокатите, а в не по-малка степен, макар и 
без специална ритуализация (ако изключим подписването на етични кодекси) са и 
журналистите. Първите защитават здравето на човека, вторите правата му, третите 
социализацията му, но заедно с това третите помагат и на първата, и на втората за-
щита. Защото в съвременния свят информацията – събирането й, тиражирането ѝ 
и коментирането й, е защита на защитите. Включително (и преди всичко) по отно-
шение на властта (политическа, икономическа или каквато и да било друга), която 
иначе – без журналистически натиск, неизбежно тотализира, както настоява и Наом 
Чомски. Разчленяването на технологичния и моралния „аз”, на практиката и каузата 
в журналистиката я лишава от високото ѝ място в градската култура, прави предста-
вителите ѝ несретни, фрустрирани и маргинални, както звучат в интервютата си: „…
журналистите се страхуват. Те не ровят вече. Наистина не ровят”. Тук не броим тези 
от обществените медии и заради самооценката им, но и заради оценката на другите: 
„…понякога те могат да кажат неща, които аз не мога да напиша”. 

Драматургията на интервютата се гради върху противоречието между двата „аза”, като 
моралният, дори само чрез самопризнание на отсъствието си, критикува технологич-
ният, който обаче, тъкмо защото е такъв, не може да бъде критикуван морално, да 
бъде мислен в категориите „чест”, „вина” и пр. И интервюираните журналисти „по пра-
вило” се отказват от „честта на професията”, срещу което свалят и бремето на вината от 
нея. Разпределят го между собственици, началници, рекламодатели, политици… Лайт-
мотивът е: „Реално журналистите нямат никакъв гръб”.

Очакването на (често премината) крачка от обвинението е, че публичната роля на 
моралния „аз”, като задължителен за изпълнението на професионалните задачи, ще 
се поеме от някой друг. Той приоритетно се търси в сферата на медийната регулация 
и бързо се открива в СЕМ. Доминиращо мнение е, че органът няма смисъл, тъй като 
смисълът му се вижда тъкмо в това да внесе онзи морал в медийното съдържание, 
който журналистите, според самопризнанията им, не успяват. Като оставим настрана, 
че такова е очакването и на работещите в пресата, а съветът още от името му е само 
за електронни медии, се сблъскваме с обезпокоителното и от морална, и от законова 
гледна точка неразбиране на разликата между морал и закон – вторият няма как да 
свърши работата на първия. Ето типичен образец на подобно мислене: „Една от ос-
новните функции, които смятам, че трябва да има СЕМ, е да съблюдава спазването на 
етичния кодекс от всички, които са го подписали. А той е в ежедневно нарушение от 
огромна част от медиите и не съм чувала СЕМ да реагира на този въпрос”. Има кой да 
реагира или да бъде укоряван, че не реагира – комисиите по жалбите към Национал-
ния съвет по журналистическа етика. Но проблемът е много по-дълбок: чувствайки 
определени дефицити в своята дейност, журналистите започват да мечтаят за силна 
държавна ръка, да искат от СЕМ не да регулира медийното съдържание „отвън”, спо-
ред общи принципи, залегнали в закона, а „отвътре”: да се намесва в него (да казва кое 
е добро и кое е лошо) и така да се подреди сред другите, които го правят и заради ко-
ито именно журналистите искат и той да го прави – омагьосаният кръг се затваря. Има 
някаква суисидалност в това да компенсираш загубата на редакционна независимост 
с разширяването й, пък и било по посока на орган, създаден в обществен интерес. 
Вместо да се опитваш да си я върнеш, да търсиш по-подходящ, на който да я повериш, 
да се оплакваш, че СЕМ не се меси в собствената ти политика: „Тоест, СЕМ признава, че 
всяка медия може да си прави каквото поиска спрямо собствената си политика”.

Впрочем, подобен омагьосан кръг, макар и по съвсем друга линия, се получава с влия-
нието на рекламодателите върху медийното съдържание, но там поне суисидалността, 
която той предизвиква, е усетена: „Сега се съобразяваме с рекламодателите, после па-
дат тиражите, после рекламодателите отказват да идват, и така. Самоубиваме се”.
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Разбира се, има интервюирани, които знаят, че укрепването на морала в професията 
не е въпрос на регулация, а на саморегулация. Тя обаче зависи от гилдийната солидар-
ност, която е в не по-малка криза от индивидуалните поведения, а доколкото въобще 
я има, тя самата (употребите й) е спорна от гледна точка на професионалния морал: „В 
момента всяка медиа е като махала. Всяка медиа си е сама за себе си. Няма никакво 
сътрудничество между медиите. Между репортерите има практика да си препращат 
кадри от различни събития, на които единият не е успял да отиде. Но това ако се раз-
бере, нали се сещаш какво ще се случи”. 

Затова сякаш проблясва надежда от „обратната страна”: не моралният „аз” да си върне 
публичната роля в медиите, а да проговори публично като си остане в частното про-
странство. Журналистите от традиционните медии разпознават такава перспектива в 
новите медии и живеят (или поне се канят да живеят) във вътрешна медийна емигра-
ция. Готови са да сменят конформизъм срещу хляб в телевизията, радиото или пресата, 
особено пресата (за предпочитане под псевдоним: „Основно заради това, че не искаш 
твоето име да е обвързано с написаното”), а да задоволяват професионалния си глад в 
социалните мрежи и блоговете. На въпроса „Търсите ли друго поле за изява?” типич-
ният отговор е: „Разбира се. Фейсбук. Блога ми”. Като и това е борба – с ръководството 
на традиционните медии: то все по-организирано следи експанзията на моралния „аз” 
в новите медии и заради нея иска да санкционира технологичния, онзи, който е „свил 
знамената” и изкарва хляба.

Но какъвто и да е временният резултат в тази борба, е ясно, че вече съществува 
комуникативна среда – идентифицирана е от „нуждаещите се”, в която можеш да 
извадиш моралния „аз” от санкциите на публичността и заедно с това да му дадеш 
публичност; „частният човек”, без да престава да бъде такъв, може да изпълнява 
публична роля, да прави професионална журналистика. Появило се е ново поколе-
ние, което не приема медиите-институции и собствениците-господари и се надява  
на журналистиката с „частно лице”. Стига, разбира се, цялото това говорене в ано-
нимните интервюта да не е демократична инерция, „НПО слухарство”, конформистка 
рефлексия върху конформизма.
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ПЛОСКИЯТ СВЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ТОДОР П. ТОДОРОВ

НЕВЪЗМОЖНАТА ЖУРНАЛИСТИКА

Потискащо, потискащо и отново потискащо е това, което съобщават интервютата с 
журналисти, проведени от фондация „Медийна демокрация”. Защото да, те съобща-
ват нещо и констатацията на това съобщение не позволява позитивни интерпрета-
ции. Въпреки умишления ми песимизъм, светът на българския журналист е по-малък 
и някак по-средновековен от направените от мен „феодални“ предварителни анализи. 
Докато обществените условия, социалните и икономически отношения и зависимо-
сти функционират на настоящото равнище, в България истински медии не може да 
има. Плурализмът, журналистическите правила и етика са невъзможен проект. Това 
е ситуация на безизходица, която произлиза от цялостната култура и социална среда. 
Докато работят тези модели, реални политически и икономически, властови модели, 
които произвеждат съзнание, тези модели ще се възпроизвеждат по необходимост и 
в медийното поле. Проблемът на медиите съвсем не е чисто медиен проблем. Това 
означава и че той е резистентен на техническа и арбитражна регулация. Подобен тон 
на резигнация, пораженство се съдържа във всяко интервю. Липсата на доверие в 
регулаторните и всякакви други органи е разгърната до убеждение и светоглед. Демо-
тивация, безсилие, зависимост и страх, несигурност.  Това настроение е общо правило. 
В такава атмосфера свободата и плурализмът са нищожни по дефиниция.

И ВСЕ ПАК Е ПЛОСКА

Тягостен е самият климат, самата атмосфера, в която са заставени да работят журна-
листите, общо взето повсеместно. Липсата на мотивация се превръща в нагласа и вид 
работна етика. Това е валидно както за големите медии, така и за по-малките регио-
нални, където оплоскостяването на света е очевидност. Плоският свят има винаги про-
сто обяснение, макар да е иначе съвършено непонятен и от гледна точка на здравия 
разум абсурден. Той е еднопосочен, едноизмерен, елементарен свят, подчиняващ се 
на прости правила и стопанисван от също такива господари. Такъв е светът, който 
българските медии произвеждат или както се казва „отразяват“, такова е медийното 
огледало. Плоско. Но такъв е и светът, в който оцелява и се труди средният български 
журналист. Каквото вън, такова и вътре. Аналогията на структурите, които форматират 
политическия и икономическия порядък, продължава органически както в структу-
рата, така обаче и в самия етос на медиите. В плоския свят човекът е малък, а силите, 
които го подчиняват са всемогъщи и непоклатими. Това е също така свят, който ма-
кар и на длан, е все пак необозрим, несигурен, крие опасности и постоянни заплахи, 
подобно на света от средновековните карти. Средновековността тук е ужасяваща не 
само поради неуместността и анахроничността си, но и поради трайните увреждания, 
които предизвиква, поради изплашения, ала също и настръхнал (от злоба) манталитет, 
през който се вижда светът. Не бива да се забравя и че плоският свят не може да бъде 
напуснат. Земята, която човекът оставя зад себе си е кръгла. Преди това пътища навън 
няма. Има само изход, през който се изхвърлят отпадъците. 

Това за мен е втората констатация на интервютата: и все пак Земята е плоска.
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ЖЕЛЯЗНАТА ВЕРИГА

Основните зависимости и механизми, в които е заключена българската медия, са от 
икономическо-феодално естество. Всичко останало е страничен ефект. Включител-
но политиката, политическото присъствие и дебат в медиите. Всичко е подчинено на 
елементарен, финансово мотивиран властови натиск, който най-често е упражняван 
директно от собствениците на медията. Те пък от своя страна са зависими от натиска 
на своите опекуни, които правят възможно съществуването или несъществуването на 
съответното издание/телевизия/радио/сайт и т.н. Тази верига на подчинение и зависи-
мост е желязно детерминирана и неразрушимо устойчива, това впрочем съвсем ясно 
се осъзнава и от самите журналисти. Оттам и убеждението, че институциите или орга-
ните, които следва да гарантират и регулират медийния процес, от своя страна също се 
съобразяват с конюнктурата и изискванията на тази верига, която включва финансови, 
политически, лични и някакви други, нерегламентирани (и неофициални) отношения. 
Безспорно отношенията в такъв свят не могат да следват никакъв официално легити-
мен протокол, по силата на който да бъдат коригирани. Всичко става в известен смисъл 
„под земята“, където никой закон и никой легитимен механизъм изобщо не е прило-
жим. Съвсем естествено това демотивира патоса на самата журналистика като цяло, 
свеждайки я до изпълнение на задачи, поставяни и изисквани по феодален път. Че-
сто пъти квалифицирани и опитни, добри журналисти са принудени да „разработват“ 
жълти сензации или икономически/политически (това различаване е трудно) поръчки, 
поради така представената необходимост и неизбежност на работните отношения и 
зависимости. Тук понятието „трудови отношения“ е напълно неуместно, това е видимо 
и от най-беглия поглед върху направените интервюта.

ДЕМОТИВАЦИЯТА

Фактически журналистите са третирани просто като „кадри“, функционални роби. И 
в техническия смисъл те действително са роби, доколкото са заставени да изпълня-
ват журналистическите си задължения в името на собственото оцеляване. Такава една 
формула ми се струва вярна след прочита на интервютата: журналистиката не се упраж-
нява или практикува, така както се практикуват творчески и интелектуални професии, 
тя по-скоро се изпълнява по начина, по който работникът пренася тухли, за да заслужи 
надницата си. Това състояние на журналистиката, при всички претенции за демокра-
тичност, модерност, та даже и за някаква „европейскост“, е повече от крещящо. Това е 
скандал, приел облика на ежедневие. Медийните кадри биват изнудвани и подчинява-
ни репресивно да изпълняват задачите и поръчките на своите шефове и собственици, 
като при неизпълнение, неспазване на изискванията или своеволна принципност, те 
биват принуждавани сами да напускат. Бавене на хонорари, неизплащане на заплати, 
поставяне на неизпълними задачи, чиито резултат е, разбира се, провал, лишаване от 
достъп до информация и буквално изолиране са някои от използваните методи. До-
броволното напускане е винаги за предпочитане пред уволнението. Така или иначе 
медиите работят като касапници – ако не ти харесва, на опашката чакат още сто телета. 
Сравнението е грубо, но такъв е манталитетът на българския медиен собственик. Има 
случаи, в които дори не се подписва какъвто и да е обвързващ документ, нито трудов, 
нито дори граждански договор. Работи се на ангария и по милост. Никой не инвестира 
в своите журналисти, в тяхната квалификация и професионално развитие. Тъкмо об-
ратното – веднъж влезли в „професионалния“ свят, те биват подложени на постепенна 
и методична деградация, стигаща дори до съзнанието за някакъв вид успех, в случай 
на оцеляване. В такъв обърнат свят демотивацията, личната и собствено журналисти-
ческа, а много пъти и морална демотивация е тотална. 
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Страхът е най-вече от директния финансов източник, собствениците и рекламодателите. 
Както и, разбира се, от близките до тях, намиращи се в обсега на техните интереси. Тези 
фактори определят темите табу, онова за което не се говори или се говори по определен 
начин. Така например една компания плаща персонално пари на ръка, месечно, между 
800 и 1200 лева, за да бъде добре представен образът ѝ в новините на телевизионен 
канал. Пари на ръка се плащат и в друга телевизия за манипулирането на предизборни 
дискусии, участието на поставени лица и контролиране поведението на водещия. Често 
пъти журналисти биват наказвани, заради засягането на косвени интереси или поради 
страх, че оттеглянето на един рекламодател ще доведе до оттеглянето и на другите, тъй 
като така е сложена структурата на пазара у нас. Политическите дискусии, „разоблича-
вания“ и т.н. са най-често също част от уреждането на други сметки. Това е светът на 
желязната верига и на икономическия феодализъм. Това е един плосък свят.
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„ТАЗИ ИЛЮЗОРНА ПОДРЕДЕНОСТ В ДЪРЖАВАТА“
ИЛИ КАК ДА СИ НАПРАВИМ МЕДИИТЕ КОМФОРТНИ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА

Каква е картината на медиите отвътре и какви са зависимостите, които предопределят 
създаването и разпространението на медийно съдържание? Настоящият текст пред-
лага анализ на интервюта с действащи журналисти, проведени от фондация „Медийна 
демокрация” в периода юли-септември 2012 г. В интервютата се съгласиха да участват 
25 журналисти, работещи в национални и регионални електронни и печатни медии. 
Журналистите откроиха основните проблеми в частност в работната си среда и в ме-
дийния пейзаж в България като цяло. 

Сред проблемите, на първо място, респондентите посочват зависимостите на медиите 
от различни корпоративни интереси и политически обвързвания. Като следствие от 
това се оформя рестриктивна редакционна политика по отношение на застъпваните 
гледни точки и отразяваните теми. Това води до значително ограничаване на плурализ-
ма в медиите, на второ място, но също и до изключително силен психологически натиск 
върху журналистите, на трето, който не рядко е съпроводен с глоби и уволнения, със 
заплахи за физическо насилие. Интервюираните говорят за всеобщи нагласи на апатия, 
на страх и на усещане за безизходица у представителите на професията. Което немину-
емо се отразява и на качеството на техния продукт, а то – на продажбите и приходите, 
което на свой ред поставя медията в зависимост от икономически и политически инте-
реси. И така кръгът се затваря. „В България има много неща, които трябва да се взривят 
и всичко да започне на чисто”; „Функциониращата в момента система трябва да бъде 
срината със земята и изградена отново”, споделят част от респондентите. Защо собстве-
ниците на медии имат интерес да произвеждат некачествен продукт? И как се стигна до 
там, че да искаме да се самоунищожим, за да започнем всичко отначало? 

КАК СЕ СТИГНА ДО ТАМ?

Трудно е да се разнищи кълбото на зависимостите, довели до отслабването на меди-
ите. В играта са включени както политици и бизнес кръгове, така и собственици на 
рекламни къщи, разпространители, общински представители и регионални босове. 

Ще започна с политическата зависимост. Широко разпространена практика е поли-
тици от най-високо ниво да се намесват в редакционната политика и начина на от-
разяване на дадено събитие. Властта не се свени да налага мнението си чрез медиите, 
като ги използва за свой инструмент на влияние. Случаи на обаждания по телефона 
до собственика или главния редактор са известни на всички интервюирани журнали-
сти. Голяма част от тях споделят, че винаги при ресорните журналисти и редакторите е 
било налице желанието „да са на ‚ти’ с всеки властимащ”. От една страна, това се при-
ема за нормална практика от журналистите, които държат да си осигурят лесен достъп 
до информация благодарение на лични контакти (сякаш единствен източник на досто-
верна информация е конкретен политик, министър или неговият съветник по връзки 
обществеността). От друга, близостта на медията до властта ѝ осигурява стабилност и 
се възприема и като индикатор за успех и качество. 

На второ място идва зависимостта от рекламодателите. Никой не може да си позволи 
да пише срещу фирмите, които осигуряват приходите на медиите. В противен случай 
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рекламодателят ще оттегли финансирано. Повечето журналисти споделят, че не могат 
да правят разследвания и да пишат срещу определен набор от фирми. Това са компа-
нии табута, за които се пише или добро, или нищо. Най-честно посочваният пример са 
мобилните оператори, които са сред най-активните рекламодатели.

По-нататък, свиването на пазара на медии също влияе върху засилването на зави-
симостите, тъй като в настоящите условия на криза, но и на огромен брой печатни 
издания, никой от вестниците не може да се издържа от продажби: „Този пазар вече 
е на командно дишане”, твърди един от журналистите. Тиражите намаляват заради не-
доверието на читателите в печатните медии, а недоверието идва от прекалено явното 
обвързване на съдържанието с желанията на рекламодателите: 

Те [рекламодателите] определят всичко. То затова има такъв спад на дове-
рието към тези традиционни медии. Намаляват тиражи именно заради това 
нещо. Сега се съобразяваме с рекламодателите, после падат тиражите, по-
сле рекламодателите отказват да идват, и така. Самоубиваме се.

Тогава остава един възможен вариант – приходите да идват от другаде, като например 
от друг бизнес на собственика на медията. Което напълно срива илюзията за незави-
симост на медиите. Появява се бранда „бизнес медия”:

Тази конкретна медия е създадена с бранда бизнес телевизия. Холдингът [соб-
ственик на телевизията], в който има много бизнеси и наистина държи по-
ловин България, няма какво да се лъжем, (…). Та те си правят бизнес телевизия, 
чиято идея е да показва бизнеса на България, (…) и където може, се промотира.

Въпреки че по закон всяка медия трябва да обяви публично собственика си, тази ин-
формация рядко се публикува, или се крие зад специално регистрирана отделна фир-
ма. Контролът върху медията, обаче, е изцяло в ръцете на собственика, както свиде-
телстват работещите там журналисти. Така конкретната медия се създава или купува 
наготово, за да обслужва корпоративните интереси на собственика. „Аз вече имам 
чувството, че те [компаниите, холдингите] си създават тези телевизии, както ние [жур-
налистите] си създаваме блогове”. „Значи първо това е основният проблем, защото 
този бизнес е скъп. (…) Пазарът е страшно малък. В тази ситуация всъщност хората, 
които ги държат тези вестници, ги държат само за влияние”.

Но как се стигна дотам? Нима само свиването на пазара е причината за това медиите 
да са слаби? И кой има интерес от това? 

Тогава [при управлението на тройната коалиция] имаше лобистки промени 
в медийното законодателство и Закона за електронните съобщения, които 
всъщност създадоха пътя към това сегашната власт почти да монополи-
зира медийния пазар, и той да бъде в ръцете на един точно определен човек. 
Това е по-големият им грях – не конкретната намеса в конкретни текстове 
– не, че такава не е имало – но по-скоро лобистки текстове, които тотал-
но съсипаха медийния пазар. Това беше най-ужасното нещо, което направиха 
тройната коалиция.

При сегашното управление виждате за какво става дума. Един монопол, кой-
то доведе до упадък на качеството на съдържание в медиите. Властта до-
бре съзнава, че печатните медии са в доста окаяно състояние и тя на прак-
тика може да си прави каквото иска. (…) А и една слаба медия, икономически 
слаба, за какво политическо влияние да говорим. Като нямаш устойчив биз-
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нес-модел, ти не можеш да влияеш, защото си вкопчен в собственото си оце-
ляване. А когато медиите оцеляват, те не вършат основната си функция. И 
са много уязвими.

МЕДИЙНИЯТ МОНОПОЛ

Според работещите в сферата, не само естествената регулаторна функция на пазара 
е довела до икономическата слабост на медиите, а и една целенасочено проведена 
политика, която е позволила въпросният пазар да бъде изцяло контролиран от едри 
собственици. Това е така наречената медийна концентрация на издания и електрон-
ни медии в ръцете на монополисти: „Не може да има свобода на медиите, ако са под 
една, две или три шапки”.

Според журналистите най-страшното в момента не е политическият натиск върху ме-
диите, нито налаганата от рекламодателите цензура, нито пък автоцензурата, която са-
мите журналисти си налагат, а именно медийният монопол. „По-страшен е монополът. 
Това е най-страшното в момента”.

Защото, както се подразбира, съществува монопол също и върху рекламния пазар, 
както и върху разпространението на печата. И всеки от тези монополи разполага със 
своите техники за упражняване на контрол – непосилни условия и комисионни, изтла-
скване на нежелания продукт в незабележима ниша. Така всяка нова, малка или несъ-
гласна медия може много лесно да бъде задушена. 

Обслужват се интересите на главно две или три олигархически групи, които 
имат интерес в банкирането, в търговията с горива и търговията с лекар-
ства. И този, който не се вписва в играта, бива мачкан посредством медии, 
които са купени специално за това. Визирам една конкретна медия и тя е из-
вестна – Х.1, която има кръг от вестници, плюс кръг от разпространители. 

Така не остава свободно място за несъгласните, които просто не оцеляват, защото ме-
дийният монопол заглушава всяка различна позиция. 

КАК СЕ ОСИГУРЯВА „МЕДИЕН КОМФОРТ”?

Медийната среда, контролирана от монополисти, е лесна за управление. „Това е прак-
тика, откакто аз съм журналист и никога не е преставала тази практика – депутати, 
министри, министър-председатели, президенти да се обаждат в медиите и да искат 
повече медиен комфорт за себе си”, споделя един от журналистите. 

Освен това и бизнесът си осигурява медиен комфорт, като си купува вестници и теле-
визии. Дори не толкова мощни холдинги, които не са свързани с медийния монопол, 
могат да контролират медиите като им станат рекламодатели: „Да, рекламата осигуря-
ва медиен комфорт на съответния бизнесмен и фирмата му”. В икономически слабите 
издания рекламата е инструмент за контрол. 

Не на последно място и държавата се възползва от този механизъм на контрол – общи-
ните и министерствата отпускат специални бюджети за реклами към медиите, свърза-
ни с публичност на осъществяваните дейности, с популяризиране на европейски про-
екти, но понякога и съвършено излишни. 

Всички медии са купени по този начин. От Община А. са пуснати над милион 
лева за реклами към медиите – абсолютно излишни, но пък така нито една 
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медия не си позволява да пише за корупция в общината и за далавери на кме-
та и приятелския му кръг.

Или след онези ключови промени в  медийното законодателство и Закона за електрон-
ните съобщения по времето на тройната коалиция, властта и свързаните с нея олигар-
хически групировки са се погрижили медиите да станат комфортни – да няма компро-
метираща или уронваща имиджа на рекламодателя информация, да няма уличаващи 
репортажи срещу политици, да не се разследват злоупотреби с фондове на местно ниво. 

Журналистите в регионалните вестници разказват скандални куриози за това как вест-
никът им е отразил на няколко страници абитуриентския бал на дъщерята на местен 
бос или пък е изготвил компрометиращ репортаж за сплашване срещу друг такъв, 
който е бил спрян в последния момент. В друг случай репортерите се използват за 
разпалване на междуетническо напрежение, отново в конкретни региони, или пък за 
потушаване и омаловажаване на граждански протести.

Всички интервюирани журналисти са на мнение, че подобни практики са недопусти-
ми. Това уронва престижа на професията и „обезсмисля функцията на медиите и те се 
превръщат в агитационен материал”; „ние бяхме като рекламна притурка!”.

КРАЯТ НА ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ

Въпросът вече не е само за качеството на съдържанието или за онези отделни случаи, 
в които се прокарват нечии частни интереси, а за функцията на медиите. Щом те са 
икономически зависими и контролирани от собственици, политици и държавни ин-
ституции, то те не могат да упражняват функцията си на четвърта власт. 

Те [властимащите] не разбират изначалната роля на медиите да критику-
ват и да следят за всякакви нередности, нали, да са такива watchdogs. Това в 
България е непозната роля на медиите. Едните, които се мислят за свободни, 
защитават каузи. Другите клякат и са едни отразители като „У” и „Z”…   те 
са едни обикновени отразители на информация.

Всъщност по-скоро тъкмо това те много добре разбират – че изначалната роля на ме-
диите е да критикуват, и затова са се погрижили да ги направят „комфортни”. На първо 
място това означава да няма разследваща журналистика. Почти всички интервюирани 
журналисти посочват, че в момента в България не се правят разследвания: „Няма ин-
терес от разследвания, защото всяко едно разследване довежда до истини, които не са 
особено приятни на собственика”.

От това безспорно страда плурализмът или разнообразието на гледни точки в медиите. 
Няма анализи, няма критическа журналистика. Не може да има и опозиционна гледна 
точка. Не може да има информация, която да не е преминала през ситото на редакци-
онната политика. А последната окачествява социалните теми, например, като „безин-
тересни” и следователно недоходоносни, когато всъщност те са неприятни за властта. 

Липсата на плурализъм е пряко следствие от това, че медиите са икономически слаби 
и зависими от медийния монопол. „Медиен плурализъм би имало, ако има плурализъм 
на собствениците на медии”. А медийният монопол, на свой ред, е бил създаден от 
държавата, вследствие на лобистки промени в законодателството, както видяхме по-
горе. С една дума, създадени са предпоставките да бъде унищожена четвъртата власт.
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Затова мисля, че журналистиката стана обслужваща сфера, обслужваща ам-
бицията за влияние на различни кръгове – дори не политически, не знам как 
да ги нарека – търговци на влияние. (…) Медиите са едно към едно фабрики за 
лъжи и за прокарване на някакви корпоративни интереси.

СТРАХЪТ И КРАЯТ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО

Въпреки че дори и горната теза – за края на четвъртата власт – може да прозвучи 
крайно, не мога да не се спра и на още един момент в интервютата с журналистите. 
Всички те споделят, че изпитват страх или че работят в безизходица. Възможна ли е 
тогава свобода на словото?

И тук отново се наблюдава същата зависимост – колкото по-малък е градът и по-
регионална медията, толкова по-силно е обвързването с политико-корпоративни ин-
тереси, толкова по-силен е и натискът върху журналистите. В малките и областните 
градове страхът е съвсем буквален – става дума за страх от физическа разправа. А в 
по-малко страшните случаи – от безработица. 

„Иначе най-много ме е страх от ‚активни’ полицейски и корпоративни мероприятия 
срещу мен, семейството ми и приятели”; „Да, получавал съм заплахи, и то от човек, 
който се представи за офицер. Заплаши ме, че ще ми очерни живота, ако излъча кадър 
с него”, споделят респондентите. И още:

Ние сме изцяло свободни да нямаме работа или, ако ни уволнят, да пишем в 
някой блог, и сме изцяло зависими от факта, че в малкия град всеки е в някаква 
зависимост – лична, бизнес, партийна, кариерна и т.н. И действително можем 
да останем на улицата, ако решим да се възпротивим или да направим нещо 
на своя глава.

В столицата и в националните медии журналистите също изпитват страх, че ще загубят 
работата си, но също и че дори и да намерят друга – там няма да са по-свободни да 
изразят мнението си. 

Защо един талантлив журналист не може да се закрепи в една медия. Според 
мен, именно заради възприемането на журналистите като слугини на власт-
та. И ако не си склонен да търпиш – или те махат или се махаш. 
 …
А да работиш някъде и да знаеш, че нямаш друг избор, и не можеш да пишеш 
така, както искаш да пишеш – според мен това напряга много повече журна-
листите, отколкото заплахите или страха, че нещо може да ти се случи.

Можеш ли да бъдеш критичен, ако знаеш, че нямаш алтернатива? За каква свобода на 
словото говорим, ако „знаеш, че не можеш да пишеш така, както искаш да пишеш”? 
Звучи крайно и наивно, сякаш отново сме в плен на стилистиката на контракултурата 
на 60-те години на 20 век, но изглежда системата си е свършила работата и свободната 
воля на журналиста е прекършена: „Хората работят в апатия и нежелание спрямо това, 
което правят, ако са с всичкия си”. „Изобщо – имам чувството, че целта е журналистът 
постоянно да се чувства виновен”.

НЕПОСИЛНАТА ПОДРЕДЕНОСТ В ДЪРЖАВАТА

Но да се върна към темата за съдържанието – защо във всички медии има едни и същи 
новини, отразени по един и същи начин, дори подредени в една и съща последовател-
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ност? Защо са нужни звезди-еднодневки и политически инфотейнмънт? Защо е това 
„папагалско” поведение на медиите в България? Защо няма разнообразие?

Няма разнообразие. По-голям процент от съдържанието са абсолютни глупо-
сти, никому ненужни. Тази тема за представяне на фалшивата, хубава реал-
ност, е много важна, на тази илюзорна подреденост в държавата.

Защото е много важно да си държим очите затворени, да се забавляваме, да се радва-
ме на клюки и гафове и да продължаваме нататък. И подобно на герои на Кундера, да 
страдаме от непосилната подреденост в държавата.

БЕЛЕЖКИ

1 Всички упоменавания на конкретни места, фирми, собственици и медии са заменени в текста с цел за-
пазване на анонимността на респондентите.
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ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ... КАКВО БЕШЕ ТОВА?

МАРИЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА

Гласовете на журналистите, участвали в анонимните интервюта на фондация „Медий-
на демокрация”, звучат безнадеждно. Описаната среда, в която работят, е лишена от 
перспектива. Сблъскват се с тежки проблеми, не виждат пътища за разрешаването им 
и се чувстват безпомощни. В думите им ярко се открояват причините за девалвацията 
на професията журналист, за загубата на общественото доверие в медиите. 

Журналистите оценяват в общи линии обективно и реалистично ситуацията в българ-
ските медии. Едни правят опити за противопоставяне срещу ограничаването на сво-
бодното слово, доколкото могат. Други са се примирили, смятайки, че нищо не могат 
да променят. Има и такива, които не приемат наложения негативен публичен образ 
на своята медия. Дали им харесва да се подчиняват на директиви на ръководството и 
да манипулират публиката, или по конюнктурни причини си заравят главите в пясъка 
като щрауси, не може да се каже категорично. 

Факт е обаче, че мнозинството от анкетираните са фрустрирани от условията, в които 
работят, и виждат все по-малко смисъл в професията си. Ето някои показателни мнения: 

...медиите са едно към едно фабрики за лъжи и за прокарване на някакви корпо-
ративни интереси. (...) Да бъдеш журналист в България е една много изгубена 
кауза, много пропиляна професия, и това от години е така. 
              
...Ей така пред очите ми през последните години стана един преврат, медиите 
бяха завладени от хора без всякаква идея за професионални принципи, никаква 
чувствителност към медията, никакво усещане към това, което се прави. 

...в последните две години наистина не съм водила разговор с колега, който 
да ми каже, че е доволен от това, което прави, или от мястото, където го 
прави. Нито един. И когато стигнем до това – добре, защо продължаваш да 
го правиш, отговорът е – къде да отида.

Никой не инвестира в журналистическата честност и в професионалните умения.

...тази професия не съществува. Това е една игра, ежедневна игра. Която журна-
листите играят и със себе си, и с хората, с които работят, и с хората, за които 
работят, и с хората, на които дължат истината, а именно – читателите си. 

Ние се отказахме от професията си. Отказахме се от аудиторията. Борбата 
за аудиторията вече е оставена на маркетинг отделите. Борбата е за рекла-
мен пазар не за публика.

Мненията на анкетираните допълват с детайли и много примери критиките, които са 
посочени в Картата на проблемните зони на медийната среда в България, изготвена от 
фондация „Медийна демокрация”.1 

Анализът на мненията извежда някои интересни наблюдения и изводи, които според 
мен заслужават внимание, защото поясняват защо българските медии не са коректив 
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на властта. Интерпретираните в анкетите теми са много на брой и твърде обхватни, за 
да може всички да намерят място тук, затова ще се спра накратко само на някои аспек-
ти в отношенията „медии – власт”, които ми се струват симптоматични. 

Няма журналист, който да отрича наличието на политически натиск върху медиите. 
Естествено в момента политическият натиск идва от страна на ГЕРБ и най-вече лич-
но от премиера, някои министри и местната власт. Според анкетираните обичайно се 
звъни по телефона на ръководството или собственика на медиите и се обяснява какво 
и как да бъде отразено. „Явно манталитетът на българския политик е, че това е в реда 
на нещата – да се обади на главен редактор”. Понякога има и постфактум изразено не-
доволство от представянето на някоя новина, свързана с властта. Порицаните бързо 
си взимат бележка, нагаждат се и свикват да изпълняват указанията. Характерна за 
проправителствените вестници например е следната позиция: „...ние сме от тези, които 
пишат само хубави неща за тях. И по начин, по който се иска. (...) в един момент знаеш 
кое ще излезе и кое – не. Знаеш и как да го напишеш, че да нямаш проблеми”. Според 
други „натискът е много силен в момента. Такова нещо, което изживяваме в момента, 
не се е случвало никога. Абсолютно никога”. Част от журналистите сравняват ситуаци-
ята сега с политическия контрол над медиите по време на управлението на Иван Ко-
стов. Твърдят, че няма как да не се подчиняват, защото ще останат без работа, а някои 
просто не искат да си навличат проблеми и не се и замислят. В основата на успеха на 
политическия натиск стоят икономически причини. „...държавата е най-големият ре-
кламодател в медиите, от тази гледна точка тя определя съществуването им”. Особено 
на регионалните и печатните издания, които наред с телевизиите получават най-много 
пари от европейски проекти през министерства и общински съвети. Коментар по тази 
констатация: „Медиите официално се купуват с евро пари. Това е възмутително”. Власт-
та обаче безскрупулно се възползва окаяното състояние на медиите за прокарване на 
интересите си (които впрочем не са само политически). 

Има и друга гледна точка. Поради същността на журналистическата професия е съвсем 
логично да има опити за всякакъв натиск върху медиите. Въпросът е по какъв начин 
журналистът или главният редактор може да му се противопостави и дали изобщо се 
правят такива опити. Политическият (и корпоративният) натиск всъщност е двустранен 
процес: отговорност носи не само този, който го упражнява, но и този, който му се по-
дава. Както вече стана ясно, на натиск рядко се подлагат директно журналистите. Обик-
новено желанията или критиките на управляващите се предават с посредничеството на 
собствениците или ръководството на медиите. А те не им се противопоставят, защото 
също имат интерес. С други думи, двете страни в процеса на упражняване на натиск имат 
изгода – едните добиват влияние и постигат политическите си цели, другите получават 
финансиране под някаква форма, нерядко и доходоносни бизнес проекти или добре 
платени постове. По сходен начин протича и упражняването на корпоративния натиск, 
който в България е пряко свързан с т.нар. политически елит. Икономически групировки 
и рекламодатели си спечелват медиен комфорт или отстраняват конкуренти срещу пари, 
по-рядко подаръци или безплатни услуги. Така медиите, вместо да критикуват силните 
на деня и да следят за всякакви нередности, стават послушни маши в ръцете им.

Основна функция на медиите е да осведомяват гражданите за политическите проце-
си и да спомагат за формирането на техните информирани позиции и избор. Когато 
медиите се подадат на политически натиск, те не информират, а манипулират хората 
с невярна информация. Рано или късно истината излиза наяве и общественото до-
верие е загубено. 

На запад журналистите не се хвалят с приятелските си отношения с висши полити-
ци. Прекрасно разбират, че такава близост вреди на независимата журналистика. 
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Репортерът Х може много да се издигне в очите на публиката, защото германският 
канцлер го нарича по име, но това със сигурност му влияе на работата, притъпява 
критичността му. В България разбирането за тези неща обаче е коренно различно. 
Ето подкрепящо тезата ми мнение: 

Журналистите, особено по-опитните, много се ласкаят, когато някой поли-
тик започне да им знае името и да им се обажда. Това много често се на-
блюдава. Изключително изкривява перспективата веднага. Те почват да се 
чувстват важни, да се чувстват приятели с този властник и да се държат 
по изключително безобразен и нерепортерски начин. [...] Ако имаше гилдия, би 
се саморегулирала. Тя би започнала да се присмива на този репортер, който се 
сприятелява с властта, би го остракирала, би го изгонила. Тук няма такова 
нещо. И всеки се опитва да се домогва до политици, които да му бъдат из-
точници, които да го познават.

Една от фаталните, скрити причини за масовата автоцензура на журналисти у нас е 
успешното внушение, че е изключително важно винаги да си на „ти” с властимащите. 
Този манталитет на слагачество, на прилепване към политическата върхушка е трайно 
и дълбоко вкоренен от десетилетия. Най-прозаични са мотивите – да не си създа-
ваш излишни проблеми, а ако можеш да извлечеш и изгода. Такъв начин на мислене 
е пагубен за професията, защото опорочава издъно журналистическата мисия. А в 
комбинация с манталитета на настоящия премиер, който позволява и дори толерира 
подмазването и фамилиарниченето, в момента всякаква мяра в това отношение е пре-
крачена. Ето една добра формулировка на проблема, генериран от близостта между 
управляващите и медиите: 

Многократно съм ставала свидетел на размяна на смс-и между журналисти 
и премиер, и журналисти и министър. Става въпрос за една доста директна 
комуникация, която, предполагам, води своите последствия. Смятам, че тази 
близост – самият факт, че ти можеш да си извадиш телефона и да звъннеш 
на премиера на страната си, и да си един от 200-250 човека, които могат да 
го направят, според мен поражда връзки, които неминуемо водят до автоцен-
зура в работата ти. Защото това не е вече премиерът на страната ти, а 
един човек, с който можеш да си говориш по телефона, съответно той също 
[може] да те занимава с някакви много злободневни неща, ти да изпитваш 
съчувствие, и прочее порочни взаимоотношения.

Най-ужасяващият резултат от тези порочни отношения между власт и медии е изчез-
ването на качествената журналистика. Едва ли се нуждае от коментар следният „крите-
рий” за качество: „...да имаш добрия контакт с властимащите е по-показателно за това 
какъв журналист си от това да направиш едно хубаво разследване”.

Процесът на натиск има и трета съвсем немаловажна страна. Основните медийни соб-
ственици в България са едри бизнесмени, натрупали богатството си при съмнителни 
обстоятелства, което ги прави зависими и обвързани по един или друг начин с т.нар. 
политически елит на прехода. Затова те не са нищо повече от съучастници на поли-
тиците в купуването и подчиняването на медиите. Назначените от тях мениджъри и 
редакционни ръководители естествено изпълняват безропотно всички техни поръчки. 
Благодарение на позициите си те най-лесно упражняват натиск върху журналистите. 
Това е натиск отвътре, който се осъществява чрез кадровата и редакционната поли-
тика, чрез предлаганите договори и възнаграждения, чрез обвързването на журнали-
стическата работа с материални постъпления, чрез глоби и други санкции. А може да 
въздействат и психологически. Следното мнение звучи много демотивиращо: 
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...имам чувството, че целта е журналистът постоянно да се чувства вино-
вен. Че не е спазил точните срокове. Че не е предложил много интересна тема. 
Че темата, която е подготвил, е пълен боклук и не е важна. И ти постоянно 
се чувстваш супер глупав, че не оценяват труда ти, че не си способен да на-
правиш нещо. И това ти го насаждат с една-единствена цел – да не можеш 
никога да си отвориш устата и да кажеш – ще ми увеличите ли заплатата. 

Бих добавила, че има и друга цел. Такъв психологически натиск създава чувство за 
малоценност и вина, което прави хората пасивни и лесно манипулируеми. 

В този контекст съвсем на място ми се струва, че в България се приказва на едро за „пла-
тени” медии, а не толкова за подкупени журналисти. Следното мнение е показателно: 

Смешно е да говоря за конкретен случай на корупция, защото самите медии 
(...) са си корумпирани априори, защото парите им идват от определени лица. 
В този смисъл те са корумпирани изцяло. (...) ... конкретни корумпирани журна-
листи – не съм чувала за такива примери (...) Просто защото собствениците 
упражняват една ежедневна манипулация, която парализира хората, в този 
смисъл не се налага те да вземат подкуп, за да напишат едно или друго, те 
пишат онова, което им се каже.

И така, прилагайки тоягата и моркова, носителите на власт и пари у нас инструментали-
зират медиите. „Цензурата е тотална, а автоцензурата е генетична”, споделя журналист. 
Не може да се пише срещу фирмите на собственика, срещу приятелския му кръг, срещу 
рекламодателите – особено банките и мобилните оператори. „...ако ти загубиш един ре-
кламодател, можеш да загубиш всички останали. Предполагам заради икономическата 
свързаност между някои по-големи рекламодатели. Тоест ако ти отрежеш или накърниш 
по някакъв начин една от фирмите, представлявани от Гергов, той може да разруши це-
лия си договор с теб. Този страх витае в медиите”, обяснява друг. В един от националните 
всекидневници дори е забранено да се пише срещу някои митрополити... А практиката 
на може би най-едрия медиен собственик в момента е драстична – в края на деня по 
телефона му се четат всички заглавия и материали. „Много пъти се е случвало в 18.30 ч. 
нещо да падне. Като цяло той си е взел тези вестници да си прокарва интересите”. 

Масовият опит за „противопоставяне” на цензурата е... автоцензурата: „...аз знам, че 
това не мога да го напиша. Тоест и да го напиша, след това ще ми кажат, че не става, и 
ще трябва да го пренаписвам. Така че нямам друг избор”. Съвестта бързо се успокоява 
с оправданието, че не можеш да си позволиш да останеш без работа в тези кризисни 
времена. И идва ред на примирението и апатията: „Когато се бориш, бориш да на-
правиш нещо различно и виждаш, че то не става, в един момент почваш да се пускаш 
по течението”. Преобладаващо е мнението, че автоцензурата присъства в абсолютно 
всички медии и дори в социалните мрежи и личните блогове – „и там по някакъв на-
чин човек си налага цензура, защото не знае откъде някой го дебне”. Ето как формули-
ра следствието от автоцензурата един от анкетираните: 

...ти сам, като се спираш, това е най-сигурният начин да се обезличиш и в 
крайна сметка нищо да не излезе от теб.” Разбира се, има и „случаи, в които 
репортер от медия, която не може да напише някакъв материал, но се е до-
брал до него, го дава на свой колега. И той излиза. (...) става голяма новина. И 
човекът си знае, че той я е извадил. 

Дано обаче не се самозалъгва, че с такива действия се променя нефелната медийна среда...
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На фона на тази мрачна картина се прокрадва и светъл лъч. Срещат се и журналисти, 
които не се примиряват с превръщането им в придатък на пиара, които са запази-
ли себеуважението си и отстояват професионални позиции. Обикновено с цената на 
уволнение или принуда да напуснат сами. „Гилдията” е конформистка и не ги обича, за-
щото задават неудобни въпроси и не изпълняват поръчките на ръководството, защото 
се ровят и разобличават мръсните сделки на управляващи и опозиция. Радостното е, 
че сред тези куражлии има млади хора, че ги има и в регионалните медии. Там, където 
зависимостите са още по-тежки и възможности за работа няма. Тъжното е, че са не-
достатъчно, за да създадат истинска гилдия, стъпила на принципите на свободната и 
независима журналистика. Впрочем, важна причина за дефицита им е тоталното отсъ-
ствие на защита на журналистическия труд, но за това друг път.

Българската журналистика е изпаднала в унизително състояние. Оцеляването ѝ зависи 
от благоволението на управляващите на централно и местно ниво и приближените им 
икономически кръгове. Финансов източник, който изобщо не вещае свободата на дей-
ствие, необходима на медиите, за да изпълняват суверенно функцията си на четвърта 
власт. Гласовете на опозиционните медии стават все по-глухи, защото се взимат мерки 
срещу техните собственици – бизнесмени. Постепенно и те ще бъдат опитомени – с 
трохи от държавната хранилка или с нов подходящ собственик... като футболни отбори.

В страна, в която разделението на властите е фасадно, демокрацията е застрашена. В 
страна, в която законодателната власт се е превърнала в придатък на правителството, 
а премиерът си разрешава да посочва своите фаворити за висши постове в съдебната 
власт, медиите няма как да бъдат куче пазач. Някои от тях са заврени в ъгъла – грохнали 
и беззъби, други сервилно въртят опашки в очакване на кокал от стопанина си. А той 
ги командва: „Показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не комен-
тирайте нищо”. Командна журналистика, никаква четвърта власт, никакъв коректив...

БЕЛЕЖКИ

1 Виж Фондация „Медийна демокрация” (2012). Медиите в България: карта на проблемите. София: Фон-
дация „Медийна демокрация”, <http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2012/07/fmd-media-critics-report-
july-2012.pdf> [посетен 07.02.2013].
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СРАМ 

ЯНА БЮРЕР ТАВАНИЕ

Едно от най-силните усещания, с които се сблъсках това лято, докато провеждах ано-
нимните интервюта с журналисти от национални медии, в опит за изследване на ситу-
ацията със свободата на изразяване в България, беше чувството на срам. 

Срам, който седи от другата страна на масата. Изумителен. Абсолютно изненадващ. Срам, 
чиято смутеност те хваща неподготвен, защото си очаквал по-скоро нещо по линията са-
монадеяност – наглост – арогантност – дори агресия към въпросите. Но не срам. Не и срам. 

- Преди малко спомена, че се учудваш, че твоята колежка не се е подписала с 
псевдоним. При вас колко често се случва това – журналисти да се подписват 
с псевдоними?
- Често се случва. Основно заради това, че не искаш твоето име да е обвързано с 
написаното. Примерно на мен често ми се случва. Редакторите нищо не могат да 
кажат на това, общо взето. Преди време ми се беше изнервил единият редактор, 
защото не си бях написала името, но аз категорично казах, че няма да го напиша. 
Но често се случва. Имам колеги, където другото име постоянно излиза. Това 
[вече] е тя. И читатели я търсят с това име, понякога. Но по-добре така. 

Журналист в национална печатна медия

От интервютата, подробно анализирани от останалите изследователи по този проект, из-
лиза, че мащабът на манипулацията, наречена български медии, е вече наистина огромен. 
Те свалят грима на онова, което си мислехме, че познаваме, и показват още по-зловещото 
лице на псевдожурналистиката. Брутални икономически и политически обвързаности, 
позитивни и негативни списъци за хора и компании, писане на лъжи с пълното съзнание, 
че са лъжи, могъща автоцензура, нон-стоп дегизиране на платени материали като редак-
ционно съдържание, натиск, чиито пипала стигат до личния живот на журналистите – това 
са само част от щрихите, които рисуват прегърбената, рухнала фигура на свободата на 
изразяване в България. Но онова, което наистина изненадва, е срамът. Осъзнатата вина. 
Не при всички, разбира се, но при някои колеги. Неудобството от това, което правиш. 
Вътрешната борба. Нежеланието да приемеш, че това, което работиш, е това, което си. 

Медиите носим не само вина пред себе си за това как се пропиляваме самите 
ние, като хора и професионалисти, ами имаме и ужасно огромна вина за това 
какво се случва с нацията. Към която ние трябва да бъдем някакъв коректив 
и да задаваме някакъв тон, като журналисти. И заради това, че ние не го 
правим системно от години, публиката на медиите е изключително проста.

Журналист в онлайн медия

Медите са едно към едно фабрики за лъжи. [...] Те са просто едни проводници на 
корпоративни интереси. Всичко е илюзия, някакви фокуси. Вадиш от шапката 
някакви неща и замазваш очите на хората, докато реалността всъщност е 
съвсем различна [...] Тази професия не съществува. Това е една игра, ежедневна 
игра. Която журналистите играят и със себе си, и с хората, с които работят, 
и с хората, за които работят, и с хората, на които дължат истината, а 
именно – читателите си.

Журналист в онлайн медия 
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Във въпросника нямаше питане „Защо продължаваш да го правиш?”. И не сме го 
задавали. И все пак – всички журналисти му отговаряха. На включен диктофон. Или 
на тръгване, като едно от последните неща, което казваха. Някои казваха, че активно 
търсят друга работа. Други – че са си дали още точно една година на това място. Тре-
ти и четвърти – че имат деца или кредит, който изплащат, и не могат да си позволят 
резки движения. 

Просто кофтито е, че ако искаш да го работиш това, нямаш избор. Няма ме-
дия, където да отидеш и да работиш както трябва. А пък това си учил, това 
си завършил, това искаш да правиш. Според мен от това са притиснати най-
много [колегите]. Голяма част от журналистите искат да си вършат рабо-
тата както трябва. Ама не могат. [Защото] просто ще ги уволнят. А няма 
къде да отидеш да си намериш работа. Примерно в моята медия съм убедена, 
че 90% от хората биха се махнали вед-на-га. Говорила съм с част от тях, знам 
техните намерения, според мен и в други вестници е така. Но просто няма 
къде да отидеш. Според мен това е най-големият натиск.

Журналист в национална печатна медия 

В последните две години наистина не съм водила разговор с колега, който да 
ми каже, че е доволен от това, което прави, или от мястото, където го прави. 
Нито един. И когато стигнем до това – добре, защо продължаваш да го пра-
виш, отговорът е – къде да отида.

Журналист в национална телевизия 

Оказа се, че осъзнаването, че вършиш нещо нередно, не е само пасивно, то има и 
практически измерения. Например:

Някакви разследвания срещу правителството много трудно излизат в 
България. Сигурно има две-три места, на които могат да излязат. Защото 
правителството много сериозно упражнява цензура навсякъде. Във всички 
вестници. В повечето. [...] Има много случаи, в които репортер от медия, 
която не може да напише някакъв материал, но се е добрал до него, го дава 
на свой колега. И той излиза. Аз съм ставала свидетел на няколко такива 
случая. И става голяма новина. И човекът си знае, че той я е извадил, оба-
че… Това често се случва. Просто предпочитат да излезе, отколкото да си 
я държат за себе си.

Журналист в национална печатна медия

Знаеш нещо, но не го пишеш – от страх, или защото знаеш, че няма да мине 
през твоята медия. На мен много пъти ми се е случвало колеги да ми казват – 
ей, това моля ти се напиши го, защото аз не мога да го напиша. И даже ми го 
показват, ако аз съм го пропуснала.

Журналист в онлайн медия

След края на изследването имаше развития. Журналист, който работеше в една от най-
репресивните медии, я напусна. Друг журналист, който си беше тръгнал от медията си 
още преди месеци, продължава да стои без работа, отблъсквайки всякакви предложе-
ния от подобни места. 
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Тук ми се иска да напиша, че срамът е добра новина. Но не съм сигурна дали това 
задължително е така. Не знам дали от медиите няма да си отидат едни от последните 
хора с някакво чувство за чест и достойнство. В тази връзка се сещам се за този цитат:

Тези медии [собственост на Х] предлагат по-високи заплати, младите жур-
налисти отиват и много лесно биват манипулирани. Такива журналисти 
могат да бъдат купени без пари – манипулирани и излъгани. И така се об-
учават много млади журналисти – без собствено мнение. Това е синдромът 
на стойката за микрофон.

Журналист в онлайн медия 

Но срамът е новина. И когато говорим за възможните решения на тоталната кри-
за със свободата на изразяване в България, трябва да мислим и за него. Срамът 
може да е оръжие. 



66 МЕДИИ И ДЕМОКРАЦИЯ: СВОБОДА, ПЛУРАЛИЗЪМ, ПРАВО

СЪДЪРЖАНИЕ САМО ЗА ТЕБ 

МАРИНА КИРОВА 

Кой говори, какво казва и какви фактори влияят върху формирането на съдържанието 
в традиционните и в социалните медии e въпрос, който вълнува мнозина. Доколко и 
как сме информирани зависи не само от желанието ни да получим информация,1 но и 
основно от медийното съдържание, което достига до нас. Оказва ли се обаче влияние 
върху достоверността и пълнотата на това, което узнаваме от медиите?2 

Проучванията сред журналисти от традиционните медии показват, че начините за вли-
яние и натиск върху медийното съдържание са много и разнообразни. Някои от тях са 
широко разпространени и ежедневно упражняват влияние върху конструирането на 
медийната картина на действителността.

Натискът по икономически причини най-силно се прилага върху формирането на журна-
листическото съдържание в класическите медии. Журналистите споделят, че в редакции-
те не се допуска да се говори против бизнес интересите на собственика или на определе-
ни групировки, на рекламодателя, както и на различни бизнес партньори на собственика. 

Политическият натиск върху медиите е с дългогодишни традиции и се наблюдава при 
управлението на всяко правителство в България. Медиите са принудени да моделират 
информационното си съдържание под влияние на партийна или премиерска повеля, 
да съобщават удобните факти, коментирани задължително в желаната светлина, да за-
глушават неудобните въпроси и покриват пиперливите теми.

През последните години е налице и порочна симбиоза между икономическите и по-
литическите форми на натиск, благодарение на което те се превръщат в изключително 
силен цензуриращ фактор. Със средства по европейски програми различни общини и 
министерства „наливат” пари в избрани медии. С държавни пари, депозирани в банка се 
финансира консорциум от медии. Резултатът от подобни комбинирани политико-иконо-
мически аргументи е бързото и безпрепятствено осигуряване на желания медиен образ 
и нужния брой позитивни публикации за конкретния политик или държавна институция.

Натискът за създаване на „правилно” съдържание в медиите идва и от самите редак-
ции, споделят журналистите. Често се използват подадените PR информации от пре-
сцентрове, които се публикуват и излъчват без редакции и без проверка на фактите. 
Пускат се „платени публикации”, изглеждащи като част от редакционното съдържа-
ние на пресата. Въз основа на политическия и икономически натиск, редакционно-
то ръководство задава допустими и недопустими теми, по които може да се правят 
журналистически материали. Налагат се не само черни списъци на забранени теми 
и личности, както и на такива за приоритетно отразяване. А ако журналистите „вка-
рат” критичен елемент или неудобна информация в текста, материалът или бива ре-
дактиран до неузнаваемост или въобще не вижда бял свят. Анкетираните журналисти 
твърдят, че външният натиск е толкова голям, че често журналистите сами се цензури-
рат, смекчават позиции, спестяват факти, пропускат критиката. Заплахите за негативни 
последствия от служебен характер – глоби, уволнения, съдебни преследвания, про-
фесионална изолация също оказват своя дисциплиниращ ефект за автоцензуриране-
то и оформянето на медийното съдържание по „правилния начин”. Особено активно 
методът на „тоягата”, но без морков, се прилага в регионалните медии. 
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Почти всички анкетирани журналисти споделят за наличието на посочените рестрик-
ции, засягащи основно темите от обществено-политическия и икономически живот. 
Очевидно това е преобладаващата тенденция в медиите в България. Интересен е 
фактът, че интервюираните считат, че в частните традиционни медии натискът върху 
съдържанието е много по-голям, отколкото в обществените медии. Ако преди част-
ните медии се считаха за флагман на свободната и независима журналистика, днес 
обществените медии са смятани за относително по-свободни. Според мнението на 
интервюираните, работещите в БНР и БНТ журналисти могат да си позволят по голяма 
степен свобода на изразяване. Частните медии са свързани с „повече интереси“ и в 
тях има по-силни ограничения. По слаб, но все пак съществуващ, е натискът в онлайн 
изданията и в информационните сайтове. Разбира се, журналистите посочват и еди-
нични медии, в които тези форми на натиск са по-слаби или липсват въобще. 

Наличието на толкова много ограничаващи, коригиращи и повлияващи съдържа-
нието фактори дистанцират медиите от принципите на независимата журналистика. 
Информационният поток се смесва с манипулирани новини, а прикритите истории 
намаляват видимостта на реалните факти. Наблюдава се осезаем дефицит и на комен-
тарната и разследваща журналистика. Анализът, критиката, разследването отстъпват 
място на инфотеймънта и проправителствената пропаганда. Тенденциозното пред-
ставяне или скриване на информацията води до режисиране на изкривена карти-
на на действителността. Прикриването на тези процеси води до дезинформиране и 
манипулиране на общественото мнение. И макар медийният продукт като цяло да е 
съобразен с професионалните стандарти и етични норми, в интервюираните остава 
чувството, че съдържанието започва трайно да се отдалечава от представата за каче-
ствена и обективна журналистика. 

От началото на демократичните промени в България постоянно има сигнали за опити 
за влияние или реален натиск върху медийното съдържание. Желанието за въздей-
ствие върху четвъртата власт и възможността за дирижиране на общественото мнение 
винаги са привличали властимащите. Никога досега обаче не е имало такава желязна 
„хватка” и тотален контрол върху медийното съдържание, признават журналистите. Са-
мите те ясно осъзнават комплицираната ситуация в която са поставени, отчитат обе-
зличаването на медиите, виждат загубата на доверието на аудиторията. 

Именно манипулативното и тенденциозно съдържание, лисата на плурализъм и свобо-
да на словото доведе до разочарование и спад на доверието на хората. Липсата на важ-
на информация, режисирането на новинарския поток, отсъствието на коментарите и 
критиките в класическите медии отвориха пътя на социалните медии. В момента соци-
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алните медии се приемат за платформа на гражданската журналистика и плурализъм, и 
се ползват с по-голям кредит на доверие от аудиторията. Заради възможността хората 
да изразяват пълноценно, незабавно и нецензурирано истинската си позиция, соци-
алните медии биват приемани за достоверни и свободни. На този етап при тях липсва 
осезаем външен политически и икономически натиск. Съдържанието на материалите 
(постинги в блогове, статуси и туитвания във Фейсбук и Туитър) зависи предимно от 
личното мнение на пишещия и отразява субективното му възприятие за ситуацията, 
собствените му нагласи – предпочитания, пристрастия, неодобрения. Често обаче, пи-
шейки на политически теми, блогърите намират за коректно да дефинират политиче-
ска си принадлежност и симпатия. По същия начин процедират и когато отразяват PR 
съобщения, корпоративни събития или политически срещи. Така читателят е запознат с 
източника, с повода за текста и сам решава дали и с колко доверие да приеме предло-
жената информация. Разбира се, има и случаи, в които с тенденциозна и манипулативна 
информация авторът се стреми да повлияе на обществените настроения. 

Свободата, с която гражданите изразяват собственото си мнение в блогове и социални 
мрежи обаче не е релевантна за журналистите. Ограниченията и цензурата, които рабо-
тодателите налагат в професионалната дейност на журналистите биват трансферирани и 
в личния им живот. Главни редактори и собственици на медии следят какво пишат жур-
налистите в блоговете си и в социалните мрежи, и изискват от тях да внимават с публи-
кациите си. Журналистите признават, че са получавали забележки, предупреждения или 
направо санкции за лични мнения, изказани в собствения блог или профил във Фейсбук. 
Тези тревожни данни се потвърждават от резултатите от допитването до блогърите-жур-
налисти, което направихме за предишното проучване в рамките на проекта.3 

Обобщените данни от анкетите налагат извода, че степента на натиск върху медийното 
съдържание не е еднакво за всички видове медии. Ако трябва да градираме медиите, 
спрямо наличието и интензитета на външните фактори, които оказват влияние върху 
журналистическото съдържание, можем да ги подредим в следния ред: 

частни традиционни медии. Най-силни ограничения и външен натиск. На-
лични са всички изброени фактори за влияние върху съдържанието. 

обществени медии от класически тип (БНТ и БНР). Предимно политиче-
ски натиск.

онлайн медии. Предимно икономически натиск. 
социални медии на журналисти (блогове и профили във Фейсбук и Туитър, 

които са на журналисти). Натиск от страна на ръководството на традицион-
ната медия – работодател.

граждански социални медии. Липса на външен натиск. 

Разположение на медиите спрямо оказвания външен натиск
за формиране на съдържанието

 

Силен външен натиск      Липса на външен натиск 
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С толкова много вариации и посегателства върху информационното съдържание не 
е лесно и на аудиторията. Тя може да избира между манипулираната обективност на 
традиционните медии и неманипулираната субективност на социалните медии. Може 
да следи целия информационен поток, за да си състави пълна картина на действи-
телността или да следи една медия и да получи едноцветна щампа на реалността. Да 
избере да бъде информирана или да я „информират”. От нея зависи дали ще бъде 
активна и селективна във възприемането на медийното съдържание или пасивно и 
некритично ще консумира това, което ѝ се предлага. В крайна сметка аудиторията е в 
ролята и на публика, и на арбитър. Съдържанието е не само това, което ти предложат, 
но и това, което сам си избереш.

БЕЛЕЖКИ

1 Под медийно съдържание визираме информационния продукт на медиите – новини, анализи и коментари 
по обществено-политически теми. По аналогичен начин разглеждаме и съдържанието на социалните медии. 
2 В анализа се базираме на интервюта с журналисти, осъществени за целите на проект „Застрашените 
свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения” на фондация „Медийна демокрация”, както и 
на проучвания на социалните медии: виж Кирова, Марина (2012). За журналистите-блогъри или докъде се 
простира личната свобода, Mediapool, <http://www.mediapool.bg/за-журналистите-блогъри-или-докъде-
се-простира-личната-свобода*-news200632.html> [посетено 07.02.2013].
3 Виж Кирова, цит. съч.
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ДА НАПУСНЕШ ПУБЛИКАТА: ТОЧКА НА ПРЕЧУПВАНЕ

ОРЛИН СПАСОВ

Изкривените, непрозрачни и на практика недемократични отношения в триъгълника 
политика, капитал, медии са в центъра на анализите, посветени на упадъка на свобо-
дата и плурализма в българската медийна сфера през последните години. Други важни 
разследвания се насочиха към съдържанието на медиите, на нивото на което повсе-
местната таблоидизация и популизмът допринесоха за влошаване на общата картина. 
Има обаче един ключов фактор, който обикновено остава встрани от търсенето на 
причините за проблемите. Това е публиката. Невинна ли е тя? 

Един от ключовите моменти в теорията на комуникациите е, че медиите и аудиторията 
са свързани в система и взаимно си влияят. Но когато се стигне до критическа оценка 
за влошено състояние на медийната среда – каквато е ситуацията в България – пу-
бликата по правило остава извън подозрение. По логиката на Уолтър Липман, който 
я описва като фантомна,1 се приема, че тя не може да действа съзнателно. Ето защо в 
тази парадигма на мислене хората обикновено се разглеждат само като потърпевши 
от дейността на медиите.

От друга страна, да се открие в аудиторията лесна причина за упадъка на медиите и 
журналистиката, е изкушаващо. Най-вече за самите средства за информация. В Бълга-
рия те директно натоварват своите публики с колективна отговорност, когато декла-
рират, че предлагат съдържание, което пряко съответства на потребностите на хората. 
Така проблематичното качество на медийния дискурс се оправдава еднозначно с ха-
рактера на пазарното търсене, „автор” на което е аудиторията. 

Очевидно е, че тези два популярни у нас подхода към отношението между медии-
те и тяхната аудитория са твърде едностранчиви. Би било пресилено да приемем, че 
публиката просто не съществува. Въпреки своята дифузна структура при определени 
условия тя би могла да се самоосъзнае като активна и влиятелна сила. 

Но когато говорим за публиката – коя публика и какво се случи с нея? След промените 
през 1989 г. бумът на медиите се осъществи за сметка на традиционното културно по-
требление. Стотиците новопоявили се средства за информация и забавление привля-
коха неудържимо интереса на хората, които ведро нахлуха в широките пространства 
на новооткрития медиен континент. Комерсиалната медийна култура бързо наложи 
тоталното си господство над това, което традиционно се разбира под култура. Публи-
ката обаче, противно на очакванията, не се разпадна на множество отчетливи субпу-
блики и остана до голяма степен хомогенна, защото новото изобилие от програми и 
печатни издания имаше по-скоро количествено, отколкото съдържателно измерение. 
Еднообразието под шапката на булевардизацията ограничи плурализма, като така и 
публиката остана по-скоро масова по отношение на вкуса, защото възможностите за 
избор се оказаха де факто твърде ограничени. На практика се разгърна един елитистки 
модел, при който липсва контакт между медиите и аудиторията и в рамките на който 
журналистиката изпълнява по-скоро ролята да препредава информация от властовите 
центрове към публиката. В рамките на това развитие, което не предполага дискусии, 
аудиторията на масмедиите остана без стойностна комуникация и между членовете си, 
което насърчи доминиращо индивидуалистичните им нагласи. 
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Същевременно около средата на 90-те години започна формирането на една нова и 
важна група – потребителите на интернет. Ранните ѝ представители бяха носители на 
идеята за сътрудничество и действаха като „граждани на мрежата”.2 В тази нова сре-
да комуникацията, а оттук обсъждането, спорът и дори рязкото противопоставяне на 
мнения започнаха да се превръщат в основна ценност. 

Противно на очакванията обаче, драматичен сблъсък не се осъществи, защото част от 
традиционната публика постепенно беше започнала да навлиза в интернет, а интернет 
потребителите все пак останаха свързани и с традиционните медии. За отслабването 
на напрежението допринесе и навлизането на самите „стари” медии в интернет. Те 
побързаха да профитират от новата среда. Масовизирането на интернет на свой ред 
предизвика противоречиви развития. От една страна, то даде възможност на повече 
хора да разширят погледа си към глобалната комуникационна среда. От друга, доведе 
до упадък на първоначалните и оказали се до голяма степен утопични идеи за мрежата 
като едно предимно гражданско по дух поле на действие. В българското интернет про-
странство се настаниха и агентите на негражданското общество. Мрежата се разгърна 
като удобна и ефективна платформа за национализъм, ксенофобия, расизъм и т.н. За 
огромна част от потребителите използването на интернет днес не се свързва с граж-
данска активност, а със забавление и консумация. Оказа се, че онлайн комуникацията 
не произвежда непременно общност. В повечето случаи, обратно, настъпи регрес към 
индивидуализма и изолирането на отделния потребител. В интернет повечето хора се 
оказаха „сами заедно”, по сполучливия израз на Шери Търкъл.3 

Около средата на миналото десетилетие обаче, заедно с разцвета на социалните медии 
и мрежи постепенно изкристализира и една малка, но важна група от потребители на 
интернет, която вече не искаше да бъде третирана просто като публика или клиентела 
на медиите и която започна да възприема себе си като „бившата аудитория”, ако си 
послужим с определението на Дан Гилмор.4 Тази група се разгърна около принципа на 
контра-информацията и директното действие, разбирани в един по-широк смисъл: като 
опозиция и бойкот на масмедиите, но и като противопоставяне на широко налаганите 
принуди, свеждащи хората до безучастни наблюдатели на случващото се в страната. 

Феноменът на бившата аудитория обедини онези все още малко на брой предимно мла-
ди хора, които през последните няколко години дадоха лице на гражданското общество 
в България. Екологичните проблеми и защитата на интернет мобилизираха тази група, 
която започна да разчита изцяло на алтернативни медии (блогове, ресурси във Фейсбук, 
Туитър и др.), изпълнени с необвързано и създадено на принципа на „направи си сам” 
съдържание. През юни 2012 г. по време на протестите на Орлов мост в София, насочени 
срещу поправки в Закона за горите именно бившата аудитория за първи път радикално 
се противопостави на срасналите се със статуквото традиционни медии и ясно ги по-
сочи като една от основните причини за упадъка на демократичната култура в страната. 

Присъединилите се към групата на бившата аудитория млади хора използват опита на 
глобалното движение „Occupy Wall Street” (атакуват безконтролното влияние на съмни-
телни капитали върху българското правителство), на социалния хакеризъм (действат 
срещу грубите корпоративни интереси, лицензирания софтуер и фанатично защита-
ваната интелектуална собственост), на културния и политически джаминг (отхвърлят 
комерсиалната медийна култура и доминантния политически дискурс). Те са малко, 
организират се на принципа на доброволното участие, но действат фокусирано и имат 
успех в упражняването на натиск върху институциите при случаи на бездействие или 
неприемливи лобистки действия. Те обявяват сключения между медиите и публиката 
договор за проблематичен или направо за невалиден. 
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Дали тази малка и сама по себе си нехомогенна група ще добие по-голяма сила и по-
пулярност е трудно да се прогнозира. През юли 2012 г., отчитайки ефекта от действията 
на бившата аудитория около инициативата „Окупирай Орлов мост”, министър-предсе-
дателят Бойко Борисов даде ясни инструкции на младите партийни активисти на ГЕРБ. 
Те бяха призовани да навлязат масирано в интернет и да парират още в зародиш по-
литиките на неконформистката част от своите връстници. „С интернет обществата вие 
трябва да общувате непрекъснато, а не когато излезе протестът, ние да реагираме”, 
заяви Борисов.5 Отбранителните валове, които се издигат от представителите на прави-
телството, са високи, но често и подмолни. Традиционните медии на свой ред услужли-
во побързаха да омаловажат действията на протестиращата бивша публика. В крайна 
сметка зрителите, слушателите и читателите, и заедно с тях голяма част от потребите-
лите на интернет се оказаха неспособни или направо нежелаещи категорично да под-
крепят предявените от бившата аудитория претенции за повече свобода, плурализъм и 
честност в работата на медиите. Голямото мнозинство, което все още разпознава себе 
си като публиката, остава пасивен наблюдател и така работи в полза на статуквото. 

БЕЛЕЖКИ
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ЗА МЕДИИТЕ ОТВЪД НОРМАТИВНОСТТА

ГЕРГАНА КУЦЕВА

Нормативната представа за медиите предполага, че те са платформа за дискусия от-
носно важни за социума въпроси, образоват хората как да се превърнат в граждани и 
разпространяват демократичните ценности. Според нея медиите са „кучета-пазачи” на 
обществения интерес, които следят изкъсо политическия процес и алармират граждан-
ското общество за възможни злоупотреби с власт. От тази нормативна позиция следват 
всички изисквания, критики и безпокойства относно функционирането на съвремен-
ната масмедийна система. Тя все по-малко е Четвъртата власт в класическия смисъл на 
разбирането за нея – гарант за демократичното функциониране на другите три власти. 

Според функционалистката теория класическите функции на медиите, както ги определя 
социологът Чарлз Райт,1 са (1) надзор над състоянието на околната среда, (2) установява-
не на връзка между частите на едно общество в отговор на околната среда, (3) предава-
не на социалното наследство от поколение на поколение, и (4) развлечение. Например, 
наблюдението на околната среда се отнася до събирането и разпространението на ин-
формация. Осигуряването на възможността за отговор се отнася до интерпретативните 
или аналитични дейности на медиите. Предаването на социалното наследство се отнася 
до способността на медиите да комуникират ценности и норми във времето и между 
различни групи. И накрая, развлечението е способността на медиите да забавляват. 

Днес за медиите в България говорим като за власт, сраснала се с останалите, която за-
щитава своя частен за сметка на обществения интерес. Традиционните канали, като 
електронните медии и печатните издания, губят доверието на потребителите и често са 
изобличавани в поддържане на политическото и икономическо статукво. Всъщност те 
биват разпознавани като част от статуквото. В съвременната българска реалност медии-
те могат да бъдат критикувани за множество изкривявания в тяхното функциониране, но 
ми се струва, че тези несъвършенства са следствие от една специфична медийна транс-
формация, която в никакъв случай не е характерна единствено за България, а е глобална. 

Надали ще кажа нещо ново с твърдението, че в наши дни развлекателната функция 
е покорила и напълно задушила останалите важни обществени функции, които би 
следвало да изпълнява масмедийната система в едно демократично общество. Нийл 
Постман постави подобна диагноза още през 80-те години на 20 век със заглавието 
на своята книга „Да се забавляваме до смърт”.2 Причината той вижда в появата на нов 
медиум – телевизията, а оттам следва промяна в неговите функции. 

Човешката цивилизация е преживяла няколко смени на основния медиум за комуни-
кация. Преходът от устна към писмена култура и от култура на печатното слово към 
теле-визуалност е водил винаги до промяна на структурата на дискурса. Живеем в 
гранично време и сме свидетели на залеза на епохата на типографията и на възхода 
на ерата на теле-визуалността. В нашата култура информацията, идеите и познанието 
са все повече дадени от телевизията, а не от печатното слово. (Косвено потвърждение 
за това е фактът, че в последните години редица печатни издания фалираха или пре-
живяха сериозни редакционни трансформации, за да оцелеят, докато броят на теле-
визионните канали значително се увеличи.) Тази промяна драстично и необратимо 
измества съдържанието и значението на публичния дискурс, тъй като двете медии са 
коренно различни и не могат да изразяват едни и същи идеи. Както твърди Постман, 
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формата, в която се изразяват идеите, дава отражение върху тяхната същност.3 Нещо 
подобно казва и Маршъл Маклуън със „средството е съобщението”.

Най-важната промяна, до която доведе новият медиум – телевизията, е, че развлече-
нието се превърна в естествен формат за представяне на всяко едно знание. Самият 
характер на телевизията предполага, че, за да отговори на изискванията на визуалния 
интерес, тя трябва да потисне съдържанието на идеите. Повечето критици отбеляз-
ват, че медиите са изоставили изпълнението на утопичния проект за просвещение на 
гражданите под напора на комерсиалния императив. На практика днешната масме-
дийна система е в царството на комерсиалното. Тя се бори за рейтинг и рекламода-
тели, следователно и за вярна публика, чието доверие да продава на корпорациите и 
политиците и на която да предлага бягство от реалността. Форматите, които ни пред-
лагат водещите телевизионни канали в България, се отличават с изумително сходна 
програмна схема, бедна на аналитични и дискусионни предавания. Вездесъщият жанр 
е този на ток-шоуто, който предлага удобната възможност за продуктово позициони-
ране, производство на „звезди”, пораждане на привидно  дълбока, но краткотрайна 
емпатия от страна на публиката, но най-вече – забавление.

Тази стихийна комерсиализация обаче е не причина, а следствие от специфичната при-
рода на новия медиум. Хората искат да гледат движещи се картини – с кратка продъ-
лжителност и динамично разнообразие, и това изискване не се отразява единствено 
на забавните съдържания. То оставя своя отпечатък върху новините, които днес при-
тежават всички елементи на шоуто. Само помислете какво е отношението на музиката, 
специфичния декор, атрактивните водещи спрямо качеството на информацията! Дра-
матичната стилистика се потвърждава и от средната продължителност на съобщава-
нето за едно събитие – между 45 секунди и 1 минута – време, крайно недостатъчно, 
за да се вникне в смисъла и изясняването на истинските причини за случването му. 
Важно допълнение са и рекламите, които прекъсват новинарския поток, за да разсе-
ят публиката от неговата важност, напрегнатост и драматизъм и, в крайна сметка, да 
го банализират. Информацията за поредното увеличение на цените или за трагично 
произшествие попада в един и същ смислов поток с рекламата на банков кредит или 
детски десерт – създаденa в стилистиката на абсурдно-комичното. 

Колкото до печатните медии, истината е, че теле-визуалността е оставила своя от-
печатък и върху тях. Вестниците и списанията все повече приличат на телевизионен 
екран: изпъстрени са с множество цветни илюстрации, рубриките се множат, за да 
следват тематичните телевизионни формати (лайфстайл, картинна прогноза за вре-
мето, викторини, игри и пр.), докато обемът на текста драстично намалява. Новата 
медия – интернет – също търпи подобни въздействия: кратък текст, много допълни-
телни илюстрации, видео форматът е предпочитан за споделяне на новини, събития, 
идеи. В онлайн пространството е нарушена детерминираната последователност на 
линеарния текст – също както телевизията предлага откъслечни съдържания, в ин-
тернет цари хипертекстуалността. 

Развлекателната парадигма задава интерпретативните подходи към информацията 
във всички познати ни медии – те са най-често на ръба на сензацията, нескритото 
любопитство и лошия вкус. В този ключ може да се интерпретира бумът на жълтите 
издания в България в последните няколко години и огромните им тиражи, които на 
практика легитимираха булевардния стил на правене на журналистика и девалвираха 
стандартите за почтеност, точност и актуалност на информацията.

Постман е напълно прав, като предупреждава, че не става въпрос за това, че теле-
визията ни лишава от автентична информация, превръщайки новините в забавление, 
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а че „губим нашето усещане за това какво означава да бъдем добре информирани”.4 

Пряко потвърждение са данните от изследване на общественото мнение и социал-
ните нагласи в България на Институт „Отворено общество”, според които над 90% 
от българите застават пред екрана всеки ден, а близо 70% от тях твърдят, че гледат 
телевизия, за да се информират.5 Загубили сме когнитивната си способност да раз-
личаваме медийното събитие от реалния живот. Защото „новината на деня” е ме-
дийно събитие, тя е плод на технологичното ни въображение, което ни позволява да 
възприемаме като непосредствена реалност деконтекстуализирани парчета инфор-
мация, фрагменти от събития от всички краища на света. Медиумът на телевизията е 
добре пригоден да дава форма на този разпокъсан разговор.

Затова настоявам, че не е достатъчно да сочим недостатъците и дисфункциите на 
средствата за масово осведомяване от гледна точка на нормативността. Критиката 
престава да бъде ефективна, защото се задържа на нивото на предписанието. И то на 
нормативни предписания, зададени в епохата на старата печатна култура. Може би 
е време да преразгледаме изискванията си към медийната система и да натоварим 
други институции с тях. Също така, макар и наивно, вярвам, че единственият начин да 
се противодейства на дисфункционалните въздействия на медиите е да бъде последо-
вателно образована публиката за това какво е информацията, как да боравим с нея и 
как тя оформя нашата култура. Това не само ще повиши изискванията към медийните 
съдържания, но и ще подпомогне справянето с информационното задръстване, ще за-
даде ориентири за нейната полезност и умения за контрол.

Глобалното общество вече търси начини да участва в разговора, да стигне до „исти-
ната”, до по-широк кръг от гледни точки. Едно от проявленията е т. нар. „гражданска 
журналистика” – блогове, независими източници на информация (като Indimedia.org, 
които призовават „Бъди медия!”), чийто стремеж е да редефинират понятията за ме-
дия, производител на информация, публика. 

Има и редица инициативи, целящи директно включване на индивидите в един публи-
чен дискурс. Например идеята на „Форум за обществено добро” за иницииране на „гло-
бален разговор”6 между десетки хиляди граждани от всички страни, които да споделят 
проблеми, мнения, идеи, открития и опит с цел да бъдат постигнати позитивни соци-
ални промени или „Международната мрежа за общество на участието” (IOPS)7, старти-
рала в началото на 2012 година с цел да бъде двигател за развитието на активизма. Все 
по-често събитията разполагат с директен линк, на който се излъчват в реално време, 
понякога позволяват директно участие, но със сигурност се опитват да противостоят на 
окастреното им представяне в новинарския 45-секунден формат. Тези примери илю-
стрират, че на новите медии се гледа повече като на полезна технология за преодо-
ляване на разстояния, а не като на медиум, който форматира по специфичен начин 
съдържанията. Остава само едно предизвикателство – да бъде преодолян скритият, но 
настоятелен развлекателен императив при поднасяне на всяко едно съдържание. 
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НЕПЛУРАЛИСТИЧНО ЗА МАЛКИТЕ ОБЩНОСТИ

ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА

В продължение на десетилетия България остана встрани от теоретичното осмисляне на 
различността в нейните специфични форми – расова, етническа, религиозна, джендър, 
сексуална и т.н., както и от опитите да се търсят политически и социални решения за 
постепенното преодоляване на последиците от продължаващото векове наред стиг-
матизиране и социално изключване, свързано с тях.

Европейските стандарти за медиите са вид контрол. Принципът на „забраните” не е 
дълъг, важното е да се знае, че е един и същ както за европейската преса, така и за 
американската. Обектът на тези забрани също се повтаря. Например за малките, уяз-
вими общности стандартът налага те да не се дискриминират. Полът, цветът на кожата 
или религията не могат да бъдат представяни като водеща характеристика от общата 
съвкупност на културно, професионално или икономическо поведение на съответната 
общност. Когато пишеш за индивид или група с думи като „мургав цвят на кожата”, 
вече ги противопоставяш на „бялото” мнозинството. Конотацията на „мургав” изразява 
пренебрежение и това е съвсем очевидно. Същото е и с думата „обратен”. Етичният 
кодекс не позволява да се насажда презрение или превъзходство към групите, раз-
лични от мнозинството. 

Включването на забраните в професионалната идентичност на пишещия или говоре-
щия пред камера или микрофон символизира моралното му съзнание. Между другото, 
в психоанализата това е равностойно на цензурата; развива се с еволюцията на съзна-
нието и актът на подчинение на външен ред се превръща в разумен акт, вдъхновен от 
спонтанното приемане на даден закон. В медийната практика този закон е Етичният 
кодекс. За печатните и електронни медии, които са го подписали, това означава само-
регулация. Да цензурираш естествения подтик да пишеш/говориш за „чифути”, „педа-
ли”, „мангали”, „рязани” или „сектанти” не е резултат от обществена или политическа 
принуда, както бе по времето на комунизма. Тогава журналистиката ритуално се под-
чиняваше на партийните идеологеми за пролетарската диктатура и комунистическото 
превъзходство над пазарната икономика на капитализма.

Накратко, не е проява на евростандарт да се говори/пише анти-малцинствено. Жълти-
те вестници го правят, либералните издания – не. Въпрос на редакционна политика, но 
и въпрос на професионална идентификация с качествената преса като „Гардиън”, „Ню 
Йорк Таймс” или „Монд” например. Когато се зададоха етническите бунтове в париж-
кото предградие Клиши през 2005 г., или когато бившият президент Никола Саркози 
издаде разпореждане за репатриране на български и румънски роми, европечатът не 
произведе расизъм. Когато избухнаха разкритията за блудства и хомосексуализъм сред 
католически свещеници, медиите не произведоха хомофобия.

Това би могло да се случва и у нас. Когато си купуваме вестници, да не ни оглушава 
свръхупотребата на етницизми, расизми, хомофобия или сексизъм.

Доскоро темата за хората с различна сексуалност трайно се продаваше предимно през 
жълтите издания. В последните години тя стана неразделна част и от мейнстрийма. 
Публикациите обаче поддържат темата в жълто, статиите се фокусират върху пикантни 
подробности. Акцентира се на детайли, уронващи достойнството на сексуално различ-
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ните. Преобладават интерпретационни подходи на ръба на сензационното любопит-
ство и лош вкус. Писането за живота на ЛГТБ хората, за ценностния аспект на живеене-
то им, за изключителния им иновативен потенциал, за професионалните и спортните 
им постижения се случва твърде рядко. Общият тон и послания ги задържа „встрани” 
от обществото, очертава се санитарна дистанция от тях, особено се „пазят” децата. Об-
разът на хората с различна сексуалност е на носители не само на медицинска, но и на 
социална патология. Внасянето на законопроекта, свързан с правото им на фактическо 
съжителство например, отключи за пореден път нездравословния интерес към култу-
рата на ЛГТБ. Внушенията на дописките са интригантстващи и компроматни по дух. Те 
отразяват неприкритата враждебност, доминиращата хетеросексуалност и остатъчната 
патриархалност в отношението на медийната среда към другостта.

Още по-проблемна е ситуацията във вестниците по отношение на образа на етносите.

Така например текстовете поставят ромското малцинство отвъд културно приемли-
вото. В централния български печат техния образ внушава безперспективност. Жур-
налистическият дискурс описва ромите като конфликтогенен фактор. Голяма част от 
пишещите се съобразяват с правителствената политика, а по въпросите на етнически-
те малцинства тя е много пасивна. Правителството не защитава гражданите от ромски 
произход, нито поставя въпросите за решаване на техните проблеми. Ромът е „отсъ-
стващият друг” в цивилизационния смисъл на думата. Във вестниците, без значение 
подписали или неподписали Етичния кодекс, на самите цигани не се дава думата. 

Защо медиите не дават възможност на циганите да представят себе си и своята глед-
на точка? Защо като цяло медийният подход е обърнат с гръб към онези, за които се 
пише? Защо интерпретирането на циганската тема остава абсолютен маркер за не-
усвоения либерализъм и повърхностно мислене за човешките права? Защо национа-
листическото превзема редакционните стилове и дискурси дори когато става дума за 
вестници, утвърдени на медийното поле? 

Всъщност, в ненационалнистическите вестници на първо четене няма расизъм. Няма 
дискриминационно, нетолерантно говорене за роми, за хора с различна сексуалност, 
за неправославните. Това е парадоксът на либералните издания у нас. В тях експлицитна 
дискриминация и расизъм не може да се открие. Затова пък темата за интеграцията на 
ромите бива застъпена кампанийно, в най-добрия случай по повод на поредното ме-
дийно изследване, което със задължителната демократична рутина отбелязва неспаз-
ването на малцинствените права в България. Колкото до идеята „мургав” анализатор 
или колумнист да бъде неконюнктурно привлечен и интегриран в редакциите на „24 
часа”, „Труд”, „Сега”, „Дневник”, „Телеграф”, „Преса”, това засега остава чиста екзотика.
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КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА НА НАЦИОНАЛНОТО

МИЛА МИНЕВА

Нека започнем с припомнянето на тезата на Бенедикт Андерсън, според когото наци-
онализмът е ефект на срещата между печатарската преса, капиталистическите форми 
на производство и естественото многообразие на всекидневните езици.1 Вестници-
те се оказват именно онзи комуникационен канал, през който „националното” успява 
да стане практически ефективно, да се превърне в основа на колективната иденти-
фикация и в крайна сметка да доведе до това през 20 век нацията да изглежда като 
„природна” общност. Печатните медии обаче в зората на националните държави са 
съвсем различни – те имат ясна педагогическа роля. Става дума за всекидневна педа-
гогика, която трябва да формира добре информирани политически граждани. И това 
е особено вярно в български контекст, както показва Десислава Лилова – четенето на 
вестници, абонаментът за тях се превръщат от издателите в „национална кауза”.2 Дали 
е полезно да мислим днешните медии през тази оптика? Националната държава от-
давна има различна роля, променили са се и медиите. От друга страна медийният про-
дукт, произведен на български, си остава локална стока. Именно в тази перспектива 
националната рамка на съдържанието започва да изглежда естествена. Само за една 
национална аудитория съобщението за световни катастрофи през броя на засегнатите 
българи може да е по-важно от самите катастрофи. И естествено само за национален 
пазар малки градове в световен план, като Пловдив например, могат да излъчват по-
вече новини от Париж или Пекин. Или казано по друг начин националната аудитория 
винаги изкривява медийното съдържание, така че да постави нацията си във фокуса 
на новините. Проблемът е, когато националната рамка се превърне в криво огледало, 
а именно на това сме свидетели днес. 

Нека разгледаме един пример: как присъства ЕС в българските медии. Без съмнение 
всеки ден има европейски новини. Вярно, че понякога те са в рубриката „външни нови-
ни”, което е проблем, който си струва да мислим, защото член ли сме на един съюз, ако 
политиките на центъра му се мислят като външни тук. И нещо по-важно, дори и да не са 
в отделна рубрика институциите и позициите на ЕС винаги се представят като външен 
коректив на българския политически елит. Всъщност се вълнуваме от две основни теми 
– европейските доклади и европейските субсидии. Могат ли европейските институции 
да подредят страната ни, а европейските данъци да платят за този ред? Проблемът е, 
че днес ЕС е в тежка криза, а европейските елити дебатират дългосрочните политики 
на съюза. Тече истински европейски дебат – води се на различни езици, но има обща 
тема. И той не е технически дебат за фискалната стабилност, а за политическото и ико-
номическото бъдеще на съюза. Този дебат практически не тече в българските медии. 
Новини, разбира се, има: знаем какво иска Франция, какво иска Германия, знаем, че 
Бойко Борисов е с Меркел и пр. Не знаем обаче защо, няма позиции по стратегиче-
ските въпроси. В българските медии аргументите за или против Пакта за стабилност и 
растеж се свеждат до неговото отражение върху страната ни, но никога не коментират 
ефектите от определени политики върху общото ни европейско пространство. Изобщо 
идеята, че европейското пространство си е наше, че ние като граждани определяме 
неговото бъдеще и сме отговорни за него почти отсъства. Нека си припомним проте-
стите срещу АСТА – българската публичност се вторачи върху своите си елити, а те за-
почнаха да си прехвърлят топката на отговорността. Всъщност гражданските протести 
срещу АСТА бяха европейски и не случайно спряха ратификацията на договора тъкмо 
на европейско ниво. Формирането на тази европейска гражданска позиция почти не 
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беше забелязана от медиите, които съобщаваха за протести в различни столици. Още 
по-радикалният пример са медийните новини за протести в Гърция, в Испания, в Ита-
лия и т.н. Всъщност националната рамка не ни позволява да видим, че протестите в Ис-
пания са вътрешна работа, че френските искания определят и нашето бъдеще. Подобна 
нагласа се появява отдолу, но тя трудно променя медийното съдържание на големите 
както печатни, така и електронни медии. Просто префокусирането предполага усилие 
и педагогика. А тъкмо от това са се отказали медиите – наместо да формират, те про-
дават. По-лесно се продава познат продукт, по-трудно се създава нова пазарна ниша. 
И така медиите непрекъснато рециклират стари, националистически съдържания. Те 
всъщност паразитират върху педагогически създадената национална аудитория от по-
ранните медии. А за да продават рециклирано съдържание естествено трябва да усил-
ват най-популярната част от него. Съвсем наскоро БНТ измисли кампания за популяри-
зиране на кирилицата – „пишете на кирилица” беше основното послание. Разбира се 
подобна кампания веднага влиза в логиката на „българската” азбука, която сме дали на 
света, както и в логиката на европейското многообразие на езиците. Невинна кампания 
по опазване на собствената ни специфика… С една малка добавка – именно настоява-
нето върху кирилицата в онлайн пространството е една от националистическите битки. 
Да пишеш на кирилица като морален императив онлайн се римува с това да мразиш 
циганите, да си против новините на турски, да биеш хомосексуалните. Всъщност откро-
вено расистките съдържания онлайн са просто една степен повече на националното 
медийно съдържание. Иначе логиката, аргументацията им, рамките, в които се мисли 
националното, са съвсем еднакви. А националното без съмнение е сведено до етниче-
ско – от медиите, от учебниците, често от политическите елити…

Има обаче един любопитен парадокс. Въпреки че медийната публичност е изцяло 
конструирана през национална рамка, а по време на национални празници става от-
кровено националистическа (подарява знамена, пуска стари националистически фил-
ми, организира националистически кампании и игри), все пак има специфична група 
хора, които се наричат националисти, т.е. маркират се като особени и се превръщат 
в говорители на националното. Самите тези националисти от своя страна се чувстват 
като малцинство, като застрашени, като хора, лишени от права и право на глас, т.е. 
разказват как собствената им позиция не присъства в медиите. Как е възможен този 
парадокс? Това е поредното криво огледало на медийния национализъм. Толкова от-
давна живеем в национална държава, че сме забравили за какво може да служи наци-
онализма – не става дума толкова за съревнование по древност (както практикуваме 
национализма днес), а по-скоро за измисляне на солидарност между непознати, за 
политическа рамка, в която може да се говори за „общото благо”. Работата е там, че и 
солидарността и общото благо бяха дискредитирани, остана единствено израза „наци-
онален интерес”. А той има особени функции. Само един пример: през 2010 г. Цецка 
Цачева съобщава в Плевен, че построяването на АЕЦ Белене е „български национа-
лен интерес”, само 2 години по-късно същият израз оправдава спирането на проекта. 
Накратко, изразът „национален интерес” се превръща в куха тапа, която спира, а не 
започва дебата. Просто защото националният интерес е предпоставен като ясен, как-
то нацията е природа, така и интересът ѝ би трябвало да е природен. В този смисъл 
най-големият проблем е тъкмо отказът на медиите да бъдат пространство на дебат и 
анализ. Етническият национализъм на медийното съдържание позволява всъщност да 
се продава кух продукт, националното става добър декор за липсата на политическо.
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ПОЛИТИКЪТ КАТО ЛАЙФСТАЙЛ ИКОНА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА

Политическият живот в България все повече заприличва на лъскава корица от лайф-
стайл списание – отрязъци от житейски истории, драматични обрати, романтични же-
стове, перипетии в преследването на щастието. Но докато до съвсем скоро водещи 
политици се престрашаваха да надянат холивудски имидж само по време на преди-
зборна кампания, от няколко месеца именно те са тези, които задават тенденциите в 
лайфстайл медиите. И ако преди споделянето на частни истории беше по-скоро запа-
зена марка за жените в политиката, сега статуквото започва да се променя. 

Недвусмислен знак, че връзката между политиката и лайфстайла ще става все по-
топла, е официалното ѝ рамкиране от премиера Бойко Борисов. Фактът, че министър-
председателят не отказва интервюта на светски издания, не е новина (през годините 
Борисов многократно е споделял подробности от личен характер пред журналисти), 
но през 2012 г. той като че ли се опита ясно да очертае границите и да постави прави-
лата при оформяне на политическия лайфстайл имидж. Интервюто му пред списание 
„Love Style” от юни 2012 г.,  разпростряно на цели десет страници, и фотосесията в дома 
му го представят в нова светлина, която, макар да не е неочаквана, прави категорична 
заявка за промяна в параметрите на медийното говорене. Същевременно акцентът 
върху този аспект от имиджа на премиера свидетелства за задълбочаването или пре-
конфигурирането на някои проблеми в българската медийна среда.

На първо място, няма как да не се открои фактът, че журналисти от сериозни ресори 
започват да се изявяват в полето на лайфстайл сектора. Авторката на гореспоменато-
то интервю с Борисов Миролюба Бенатова (позната като криминален репортер, а не 
като светски журналист) няколко пъти прави уточнението, че премиерът не можел да 
спре да „говори за инфраструктура”. Въпреки това тази част от разговора не фигурира 
в текста, който е конструиран по всички образцови правила на лайфстайл медиите. 
Извежда се една нова представа за политика, за която има сериозни заявки да се 
превърне в канонична. 

Образът на министър-председателя, очертан в статията, може да се характеризира 
като героичен, романтичен и загадъчен – парадоксално построен едновременно по 
холивудските и по патриархалните стереотипи за мъжа. Борисов с лекота и гордост 
разкрива детайли от личния си живот, но в крайна сметка това е само за да наблегне, 
че няма такъв заради обществената си мисия. Читателите на списанието виждат най-
влиятелния човек в държавата в нова светлина: като самотен мъж, състрадателен брат 
и любящ син. Премиерът срамежливо споделя, че има „една госпожица до себе си”, 
но отказва да назове коя е, и допълва, че докато е на този пост, няма право на лично 
щастие. Поддържа се съспенс, конструира се история по законите на популярната кул-
тура. Това е образът на героя, който търси щастието, но е готов да го жертва в името на 
общото (държавно) благо. Политическите въпроси са оставени извън обсега на жур-
налистическия интерес с идеята, че частният живот говори сам по себе си достатъчно 
красноречиво. „Новините” тук са от съвсем различен порядък – министър-председа-
телят си има приятелка, възнамерява да се ожени, когато излезе от политиката, свири 
на китара и рисува с боички вечер, когато е сам в спалнята си, празнувал е рождения 
си ден без жена до себе си, забранил е на дъщеря си да се връща в България, тъгува за 
покойната си майка. Това е силният и твърд, но човечен, болен и изморен герой, кой-
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то държи на морала повече отколкото на личното 
си щастие. Липсват неудобни въпроси или таки-
ва, посветени на обществени проблеми. Възмож-
ността за анализ и интерпретация е привидно 
оставена изцяло на аудиторията, която следва да 
разшифрова политическите качества и идеи през 
личния живот и богатия визуален материал – на 
десет страници има снимки на премиера в хола 
и спалнята му, в болница, докато дарява кръв, на 
футболното игрище, с любимото му куче. 

Подобно представяне вероятно има за цел да вну-
ши искреност и прозрачност, да илюстрира идеята, 
че няма забранени теми. Но реалният резултат е, 
че по този път се омаловажават или дори напълно 
пренебрегват сериозните въпроси и вниманието 
се насочва към по-лековатата, светска, дори клю-
карска  и жълта тематика. Резултатът от така кон-
струирания образ на политика е налагането на нов 
тип медиен дискурс, в който задължително трябва 
да присъства елемент на лична история. Губи се идеята за обществен интерес, за важни 
теми, които трябва да бъдат дискутирани. Същевременно се налага негласното правило, 
че ако не се говори прямо и без задръжки за частния живот, значи има нещо за криене 
– не само в интимен, но и в публичен план. 

Навлизането на лайфстайла в политиката променя понятието за новина. Новините все по-
често не отразяват събития от различни сфери на обществения живот, а се изобретяват 
като лични истории. Самите лични истории са построени винаги по определен митологи-
чен сценарий. Обширното интервю на премиера пред „Love Style” ограничава тези сце-
нарии, като щрихира основни моменти, които би следвало да присъстват в историята на 
всеки български политик, представена пред аудиторията. Наблюдава се засилено произ-
водство на митове, които доста често минават през частната сфера. Самият частен живот, 
както вече беше споменато, се представя по холивудски (модерен, еманципаторски) сцена-
рий – историята на героя, който минава през драматични обрати, докато достигне щастието 
(например, премиерът има разкрепостено виждане за изневярата, не харесва жени тип 
домакини и т.н.). Но за да събуди доверие, съпричастност и желание за идентификация у 
избирателите, личната история на политика обикновено се опира на патриархалните мо-
рални устои (в същото интервю Борисов казва, че жената разконцентрира мъжа и споделя, 
че изпитва пиетет към майка си; издига в култ традиционните добродетели). По този начин 
образът на българския политик става невъзможна комбинация от противоположни черти 
– той е едновременно модерен и архаичен, напредничав и застинал в древни стереотипи. 

Изчерпателното лайфстайл интервю на премиера е кристализране на отдавна започнали 
процеси в българската медийна среда (ограничаване в строго определени модели, тяга 
към жълтото, избягване на сериозните теми, говорене в клишета и стереотипи), но и от-
разява още една съществена черта на българската медийна реалност – разделението по 
полов признак. Медиите у нас, най-общо казано, имат склонността да опростяват света, 
разделяйки го на две бинарни половини – бяла и черна, добра и лоша, близка и далечна, 
мъжка и женска. Наблюдава се разлика в самото конструиране на мъжките и женски по-
литически фигури. По време на кандидатпрезидентската кампания през 2011 г. реално 
всички водещи претенденти за поста направиха опит да използват лайфстайл инструмен-
тите за печелене на избиратели. В този период обаче се открои следното разграничаване: 
мъжете политици подхождаха по-плахо и неохотно при изнасянето на подробности от 
личен порядък (вероятно за да изградят имидж, акцентиращ върху публичната им роля на 

Бойко Борисов на корицата 
на списание „Love Style”
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отдадени държавници). Жените политици бяха по-склонни да говорят за частния си жи-
вот, използвайки го за политически PR и определено успяваха да създадат и разпростра-
нят адекватни лайфстайл послания. През 2011 г. опитите на мъжките фигури в тази насока 
бяха по-скоро липсващи или неуспешни (например, появата на Симеон Дянков в списа-
ние „Max”, където позира, излегнат на дивана в кабинета си в Министерския съвет, пре-
дизвика главно негативни реакции; след интервю на лични теми пред списание „Биограф” 
Вежди Рашидов беше обвинен в расизъм и се наложи да се извинява публично). Жените в 

политическата сфера точно обратното – уло-
виха лайфстайл пулса, представяйки се като 
сполучлив хибрид между твърди обществе-
нички, грижовни съпруги и жертвоготовни 
майки (Меглена Кунева и Йорданка Фандъ-
кова в списание „Ева”, Маргарита Попова в 
предаването „Тази събота/неделя” по bTV). 

В този смисъл интервюто на Борисов може 
да се тълкува и като опит да постави твърди 
правила в лайфстайл изявите – за да се из-
бегнат несполучливите опити на колегите 
му в тази сфера, която очевидно ще става 

все по-значима. От друга страна, очевидно е, че макар жените политици да продължа-
ват активно да присъстват на лайфстайл полето, мъжкият модел, наложен от Борисов, 
е далеч по-колоритен. Премиерът е много по-склонен да „произвежда” лични новини 
от колегите си от женски пол, което прави лайфстайл изявите му многократно повече 
цитирани и коментирани. 

Още едно доказателство, че частните истории на полити-
ците привличат по-успешно вниманието на аудиторията 
от идеите и тезите им е появата на председателя на пар-
ламента Цецка Цачева на корицата на списание „Мери”. 
В самото интервю почти напълно липсват признания от 
личен порядък, затова пък кадъра на корицата превръща 
Цачева в една от най-коментираните личности във вирту-
алното пространство дни наред – интерес, на който пред-
седателката на Народното събрание досега не се е рад-
вала с политическите си изяви. Фактът, който ѝ осигурява 
статут на медийна звезда, е обработката на снимката. На 
нея Цачева изглежда поне с 20 години по-млада и значи-
телно по-слаба. Вълната от коментари, по-голямата част 
от които негативни, свидетелства за ключови тенденции в 
българската медийна среда. Прави впечатление че и жур-
налистите и публиката остават консервативно настроени и 
се опитват да останат с критична нагласа към всеки опит за 
манипулация. Зачестилите появи на политици на кориците 

на лайфстайл издания предизвиква отзвук в т.нар. качествени медии. „Лайфстайл инвазия-
та на властта тази седмица едва ли е координирана, но все пак свършиха ли сериозните 
теми в държавата, че хората по върховете ѝ се втурнаха в полето на развлекателните ме-
дии”, пита вестник „Капитал” в броя си от 29 юни 2012. 

Казано обобщено, качествените медии определят навлизането на лайфстайла в по-
литиката като сериозно сътресение. От друга страна, за лайфстайл медиите това е 
добра възможност за привличане на вниманието и печелене на нова аудитория, за 
съживяване на тиражите, паднали драстично в периода на криза. Третият, неразривно 
свързан компонент, разбира се, е публиката, която удостоява с вниманието си преди-
мно историите от интимната сфера, поднесени от медиите като безпристрастни, „чи-

Симеон Дянков на страниците на списание „Мах”

Цецка Цачева на корицата 
на списание „Мери”
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сти” новини. Подобно изкривяване в отразяването (или по-точно производството) на 
новините в политическия живот крие сериозни опасности от манипулация и ограни-
чения, резултатът от които ще става все по-видим. Интервюто и фотосесията в дома на 
премиера са сериозна заявка за съществени модификации в медийното конструиране 
на политическите фигури. Политикът се превръща в лайфстайл икона, която задава 
тенденции, приложими към всекидневния живот на аудиторията, и заменя моделите 
за идентификация, чиято роля доскоро играеха звездите от популярната култура. По-
литиката се разбира като наратив,  въобразен около частния живот. Все по-голяма част 
от аудиторията  очаква да чуе, прочете и види истинските „интересни” истории, пред-
ставени през живота на политиците, а не във филмите и романите. Това е обвързано с 
актуалната медийна тенденция новините да се представят не чрез факти, а чрез нечия 
лична история (ясно изразена в bTV). Медиите създават реалити шоу, което актив-
но черпи персонажите си от сериозните теми. Промененият фокус (към забавността, 
личния живот, развлекателните наративи) лишава от съдържателност политическата 
сфера. По този път се променя самото понятие за политическото, но и това за функ-
цията на медиите, чиято основна цел става да поднасят весели, интригуващи лични 
истории. Търсят се подсъзнателните нива на възприятие, визуалният материал при-
добива огромно значение за сметка на коментарите и критичния поглед. Лайфстайл 
реториката е позитивна – липсват неудобни въпроси, няма аналитична гледна точка. В 
този смисъл навлизането на подобен тип представяне на политическите фигури може 
да се мисли като една от причините за промяната на медийна среда в България, за из-
чезването на анализиращата журналистика и обезценяването на качествените медии.  
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СЕРИОЗНИТЕ ТЕМИ В ЖЪЛТИТЕ МЕДИИ: 
НЮАНСИ НА ТАБЛОИДНАТА ПОЛИТИКА

НИКОЛЕТА ДАСКАЛОВА

Нека погледнем на жълтите медии като на фактор, който участва в създаването на пу-
блични представи за това кое е важно и кое не. Инструмент за насочване на обществе-
ните възприятия в една или друга посока. Основанията за подобен подход са поне две. 
На първо място, таблоидното съдържание успешно въздейства на публиката – гъде-
личка любопитството ѝ, влияе ѝ емоционално и безпардонно я въвлича в раздаването 
на морални оценки и жонглирането със сантиментални сюжети. Второ, под опаковката 
на атракцията, скандала и развлечението, жълтите медии имат призванието да предла-
гат алтернативни, изкривени и хиперболизирани варианти на образите и политиките, 
поддържани от „високата” култура и официалните институции. Непрекъснато да създа-
ват и да рушат популярни митове, клишета и нагласи.

И така, какво се случва, когато проблемите на обществото се разтворят във въздей-
стващия и подривен свят на жълтото? Какви са образите и перспективите, с които та-
блоидните медийни формати ни представят не просто нечия лична драма, а големите 
драми на общия ни социален живот? Нека разгледаме жълтите репрезентации на два 
ключови проблема от българското битие – здравеопазването и престъпността. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ИЗВЪН СИСТЕМАТА

Темата за здравето е неизменна част от жълтия медиен репертоар. На първо място, тя 
е свързана с централния интерес на таблоидите към персоналното и телесното. Раж-
данията, болестите, напълняванията, отслабванията, медицинските и естетически ин-
тервенции, както и смъртта на известните личности са перманентен медиен сюжет 
(например „Диабет мъчи Симеон Сакскобурготски”1). Друга медийна практика е да се 
говори за телесното и болестта, когато те препращат към куриоз или шокираща ано-
малия („Най-грозното момиче в света. Дори и 60 хранения на ден не помагат на Лизи 
Веласкез в борбата с рядко заболяване”2). Подобни похвати обслужват първичното 
човешко любопитство, а зад тях стоят комерсиални мотиви. Погледнато на по-дълбоко 
идеологическо ниво, акцентирането върху физическото състояние на дадена публична 
личност от една страна цели да я „приземи”, т.е. да я покаже като обикновено човеш-
ко същество, а от друга – да повлияе на публичния ѝ и професионален образ, често в 
негативна светлина. Илюстрация на второто е например новината за „мистериозната 
болест” на Слави Трифонов, която го „мори” и го прави негоден да се занимава с про-
фесионалните си проекти.3

Друга част от концепцията на жълтите медии е редовното поддържане на здравни ру-
брики. Здравната информация е представяна изцяло в кода на „меките” новини (soft 
news), с видимо по-умерена и ненатрапчива стилистика от общата рамка на сензацион-
ност, типична за таблоида. Заедно с кръстословиците и готварските рецепти този тип 
рубрики са едни от най-неутралните и емоционално изчистени полета в архитектурата 
на жълтата преса. Тяхната роля е да придадат допълнителна стойност на жълтия про-
дукт под формата на „практически съвети” и „полезна информация” (от рода на „Как да 
пазим сърцето”, „Бирата бори рака”, „Таблетите убиват съня”4). Подобна информация не 
е присъща единствено за таблоидите. Тя е характерна за широк кръг медийни продукти, 
профилирани преди всичко за женска аудитория (магазинни предавания, ток шоу фор-
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мати, рубрики в централни всекидневници, лайфстайл списания, любопитен завършек 
на новинарски емисии и т.н.). „Здравните новини” обикновено се легитимират чрез „на-
учни изследвания”, стоящи зад тях, а на практика предлагат профанизирано медицинско 
знание, акценти от симпотамитики на често срещани заболявания или популярно пред-
ставени лекарски съвети. Или иначе казано – наръчник за домашно здравеопазване.

Трети пласт информация представя модела на алтернативната диагностика и лечение. 
Тук е мястото на народните лечители, ходжите, врачките, баячките и на мистериозните 
болести, причинени от магия. Или на холистичната диагностика, гладолечението, ра-
диестезията и на всичко останало, което е в периферията на „сериозната” медицина. 
Фокусът върху подобни теми в най-чист вид онагледява смисъла на жълтата информа-
ция – да подрива официалното знание, като едновременно го заобикаля и интегрира. 

Четвърта линия на репрезентации директно препраща към пробойни в здравната си-
стема. Тази система обаче рядко бива разглеждана в нейната цялост. Вместо това на 
преден план се извеждат отделни случаи и лични преживявания – емоционално, епизо-
дично, на парче и без обговаряне на причинно-следствени връзки. Като например пис-
мото на читател до вестник „Уикенд”, публикувано под заглавие „Сблъсках се с опасно 
лекарско безхаберие. Медици или овчарски кучета работят в ИСУЛ?”5. В тази и в подоб-
ни публикации обект на дискредитиране са отделни медицински заведения и отделни 
медицински лица. Образът на здравеопазването е фрагментиран и далеч от представа-
та за държавна политика. Водещото послание е за индивидуална безпомощност.

Аналогично е и представянето на журналистически „разследвания” в здравния ресор. 
Показаталена е например публикацията във вестник „ШОУ” „Старчески дом крие тру-
пове”,6 разглеждаща нередности в дом за възрастни хора с физически увреждания. 
Статията смело назовава конкретни медицински лица. Практиката на дискредитиране 
на отделни заведения и лекари се затвърждава. Доказателственият материал и каче-
ството на подобни разследвания обаче остават под въпрос. Далеч от задълбочения 
анализ е и на пръв поглед впечатляващата публикация във вестник „Уикенд” „Бизнесът 
рак”7. В нея разбираме за огромните финансови измерения на борбата срещу тежката 
болест, за човешкото отчаяние, с което „търгуват фармацевтични гиганти, учени и из-
следователи, правителства, лекари, врачки и билкари”. Сред този еклектичен микс от 
негативно посочени „търговци” централната атака на изданието и фокус на „разслед-
ването” е конкретна клиника в Истанбул. Тя е изобличена в печалбарство и в некорек-
тна реклама. На този фон българската болнична реалност е представена в позитивна 
светлина чрез материалите „Кибернож заработва и в София през пролетта”, „В Плевен 
оперират с уникален апарат”, както и чрез информацията, че в една от софийските 
болници работи „апарат чудо”. Мотивите на жълтите издания да демонизират едни 
лица и институции и да митологизират други не са видими, но биха могли да бъдат 
търсени в определени редакционни зависимости. Отделен въпрос е, че коректността 
при поднасянето на информацията и при създаването на определени позитивни или 
негативни внушения твърде често се заобикаля. По-важното в случая е общата тенден-
ция да се гледа фрагментарно и фигурално на проблемите, на микрониво, без да се 
достига до най-високите етажи в йерархията на здравната система. 

И накрая – здравната, или по-точно – псевдоздравната тема нахлува ударно в жълти-
те издания през рекламите. Примерите са в изобилие и преобладаващо от зоната на 
алтернативните лечебни стимули, търгувани без рецепта: капсули за вълшебен секс, 
лосион срещу оплешивяване, продукти за отслабване и прочее.

На този фон на еклектично и подривно представяне на здравната проблематика, лю-
бопитно е да споменем, че най-популярният медик на терена на таблоидните медии е 
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пластичният хирург д-р Енчев. Доминиращ репертоар в жълтите вестници не са инци-
дентите в болниците, а естетиката на телесните корекции, силиконът и имиджът.

ПРЕСТЪПНОСТТА КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА

Подобно на здравните рубрики, криминалните теми също имат утвърдено място на 
страниците на жълтата преса. Нещо повече – сюжетите, свързани с фигури от подзем-
ния свят, са сред темите с най-голяма тежест при таблоидите. Налице са две специфич-
ни тенденции в жълтите репрезентации на криминалното. От една страна се митоло-
гизират сенчестите фигури от годините на прехода. От друга страна, таблоидната преса 
активно участва в обговарянето и политизирането на актуални престъпни сценарии. 
Какви са основните механизми за разгръщане на тези две стратегии?
 
Начинът, по който таблоидните издания разказват за тъмните герои на прехода, е за-
реден с голяма доза романтизъм. Образът на сенчестия свят е пресъздаден като вест-
никарска имитация на мафиотски филм, в който „лошите” едновременно респектират 
с мащаба на влиянието си и трогват с човешките си слабости. Фигури като покойните 
Георги Илиев, Илия Павлов и Иво Карамански са превърнати в истински легенди и при 
всеки удобен случай имената им се спрягат в жълти истории. Техният живот се упо-
требява като емблема, около която непрекъснато гравитират наследници, роднини, 
приятели, врагове, любовници. „Убиец плаши дъщерята на Карамански”8, „Володя Сто-
янов: Не се отричам от приятелството с Георги Илиев” („Дори страховити типове като 
Георги Илиев се разнежват и вдъхновяват с песните за комити и за светли личности 
от историята ни”)9 – подобни примери са достъпни почти във всеки брой на жълтите 
седмичници. Това, което превръща живота и наследството на убитите „бизнесмени”, 
спрягани за „мутри” или „мафиоти”, в ценен медиен ресурс, е липсата на еднозначност. 
Този тип персонажи са обгърнати от сянка, съмнение, подозрение, тайни, недоказа-
ност, версии, мълви и всичко това е умело използвано от медиите за поддържане на 
публичното въображение. Смъртта и показните убийства пък дават онзи драматичен 
заряд, от който таблидите живеят. Допълнителен медиен капитал са личните качества, 
персоналните и семейните взаимоотношения, през които са представяни образите и 
които дават възможност на читателите да съпреживеят историята на „големите босо-
ве”. Същевременно обаче това „очовечаване” има силен политически ефект – то до 
голяма степен оневинява и публично легитимира съответните субекти.

Медийният дискурс на легитимиране на „бизнесмените-мафиоти” с „човешко лице” не 
е характерен единствено за откровено жълтите издания. Той се разгръща и в зоната на 
централната преса и във формати на семейната телевизия.10 Това, което е от значение, 
е не наличието на такъв дискурс сам по себе си, а фактът, че този именно дискурс е 
вече трайно установен като доминиращ. Алтернативни журналистически подходи по 
темата трудно могат да се открият. Недоказаната и непълна публична информация за 
срастването между бизнес, политика и престъпност от времето на прехода е изцяло 
колонизирана от таблоидната култура. 

Другата специфична тенденция при жълтите издания е свързана с актуалната зна-
чимост на текущи криминални сюжети. През последните няколко години темата за 
престъпността се оформи като ключова медийна политика в таблоидната преса. Тази 
тема прокара ясна разделителна линия между седмичниците „Уикенд” и „Галерия”, ко-
ито се превърнаха в остриета на два враждуващи лагера. Лансираните от тях сценарии 
са важна част от актуалния публичен образ на криминално-политическото задкулисие. 

Централната линия на напрежение между двете издания е казусът „Алексей Петров”. 
Името на бившия съветник на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) 
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получи широка медийна популярност в началото на 2010 г., когато се проведе по-
лицейска операция „Октопод” и Петров беше арестуван като лидер на организирана 
престъпна група. Сериозността на обвиненията срещу „Октопода” е впечатляваща: 
изнудвания и рекет, проституция и сводничество, разпространение на наркотици и 
търговия с влияние, пране на пари и укриване на доходи, източване на ДДС. Арестът 
се случва в период, в който политиката на твърдата ръка и борбата с престъпност-
та са вече публично утвърдени приоритети на настоящото правителство. Видеото от 
пресцентъра на МВР със заснетата операция по залавянето на Петров е поредният 
хитов видеоклип, сред редица предшестващи полицейски акции, който циркулира из 
медиите и нагледно показва на публиката как правителството изпълнява обещанието 
си за повече справедливост. Съсредоточаването върху Алексей Петров като персо-
нализирана емблема на престъпността се оказва успешно медийно инженерство от 
страна на управляващите. Резултатът е интензивно новинарско отразяване, домини-
рано именно от гледната точка на властта. 

Оказва се обаче, че информационният ресурс по казуса „Алексей Петров” е съсре-
доточен не толкова в централните медии, колкото в жълтата преса. Сигнал за това е 
фактът, че седмица преди залавянето на бившата барета вестник „Галерия” излиза с 
публикация „Министър Цветанов, готвите ли ареста на Алексей Петров?”. В статия-
та редакторите на изданието Кристина Патрашкова и Явор Дачков отправят серия от 
въпроси до вътрешния министър, уличаващи го в целенасочено дискредитиране на 
Алексей Петров с помощта на специално създаден отдел в ГДБОП. Позицията на вест-
ник „Галерия” се превръща в част от новинарското отразяване на темата. Показателно 
е например, че министър Цветанов е помолен да коментира връзката между ареста и 
публикациите в „Галерия” в сутрешния блок на телевизионния лидер bTV.11

От този момент до сега жълтият седмичник „Галерия”, сочен в публичното простран-
ство като „вестника на Алексей Петров”, безотказно генерира послания, дискредитира-
щи високите етажи на властта. Като най-отрицателни субекти се представят премиерът 
Бойко Борисов, вътрешният министър Цветан Цветанов и подопечното му МВР. Имен-
но от страниците на „Галерия” се ражда най-гръмкият скандал срещу властта – аферата 
„Тановгейт”, популяризирана чрез запис на телефонни разговори на премиера с шефа 
на митниците Ваньо Танов, в които Борисов слага политически чадър над бизнесмена 
Михаил Михов. Натрупването на критични и компрометиращи разкази с таблоидни 
средства продължава, като жълтата медийна политика всъщност се оказва мощна по-
литика срещу управляващите. Най-ценен залог в тази стратегия остава казусът „Алек-
сей Петров”. Вече почти три години след знаковия арест продължават да се четат за-
главия като „Топ свидетелят срещу ,Октопода’ в афера с ДДС”; „Цветан Цветанов най-
после призна: Арестът на Алексей Петров е политически. Обвиненията срещу агента 
на ДАНС са измислени”.12  

На диаметрално противоположна позиция е другият водещ жълт седмичник – вест-
ник „Уикенд”. Изданието следва политика на постоянна атака срещу Алексей Петров 
и приближените му. В духа на екшън стилистиката се предлагат подробни описания 
на дейностите на „Октопода”, разконспирират се връзки и зависимости в „престъпния 
кръг”. Така например в едни от последните броеве на седмичника обект на обстоен 
интерес е бизнесът с „ВИП проститутките” на „сводника” Алексей Петров и неговата 
„дясна ръка” и „топ сутеньор” Антон Петров – Хамстера.13 Снимков материал на раз-
голени момичета, дефилиращи като манекенки, цели да даде допълнителен пикантен 
щрих в образа на „подчинените проститутки”. И така, „Уикенд” не изостава от „Галерия” 
в лансирането на реципрочно количество изобличителен материал. Схемата е проста 
– „Галерия” демонизира властта, „Уикенд” контрадемонизира Алексей Петров.
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ЖЪЛТОТО КАТО ПОЛИТИКА

В заключение на настоящия поглед върху жълтите медийни образи изниква въпросът: 
какви всъщност са политическите ефекти от медиите на развлечението, драмата и 
скандала? Невинна ли е таблоидизацията? Отговорът, струва ми се, се крие не в оби-
чайното морализаторско отричане на жълтите медии, а в по-задълбочения прочит на 
таблоидните сюжети.

Сравнителната перспектива върху два такива сюжета – за здравето и за престъпността 
– показва интересни нюанси в стратегиите за въздействие върху публиката. Здравната 
проблематика е натоварена с много по-слаб политически заряд, отколкото криминал-
ните теми. Тя е обговорена изцяло в рамките на таблоидния шаблон – чрез микроказу-
си. Нереформираната здравна система – един от двата най-големи социални пробле-
ми от 1990-те години насам (заедно с нереформираната образователна система) – не 
успява да предизвика солидна жълта критика. Остава посланието, че здравеопазване-
то се свежда до самолечение, до въпрос на индивидуални възможности и решения. 
Системата е невидима, отговорността – разпадната на отделни микроотговорности. 

Темата за престъпността обаче е натоварена с много по-„тежки” значения. Крими-
налното се представя като „игра” на най-високо ниво, с участието на политическата 
върхушка. Престъпната система е изложена на показ с широк набор от детайли и за-
висимости. Освен това, както проследихме, темата се разгръща като ключово съсре-
доточие на медийни и политически обвързаности. Жълтите медии излизат от типично 
таблоидния модел на нападки във всички посоки и директно заемат страна в обгова-
рянето на този род проблеми. 

Изборът на таблоидите да влагат значително повече ресурси в истории за престъпността, 
отколкото в теми като здравеопазването или образованието, или във всеки друг аспект на 
социалната сфера, стопява техния политически неутралитет. Жълтият дневен ред и селек-
ция на приоритети са конструирани така, че в много по-голяма степен да проправят път 
на политика на силната ръка, отколкото на политика на социалните решения. Независимо 
дали медиен фаворит е властта и МВР или бивш служител на ДАНС. Всичко това води до 
парадокса таблоидната култура, която по дефиниця е антисистемна, антивластова, деле-
гитимираща, подривна и т.н., да се явява проводник на своеобразен авторитаризъм.
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ „МЕДИЙНО ПРАВО” 
НА ДЬОР И ШВАРТМАН

СЕВЕРИНА МИТЕВА

Издадена в рамките на поредицата издания „Начален курс по право”, книгата „Ме-
дийно право” на немските професори Дьор и Швартман, малка извадка от която е 
публикувана в настоящия сборник, има за цел да послужи на читателя най-вече като 
въведение в спецификата и законодателната рамка на тази правна област в Германия. 
Предвид малкия си обем, тя не претендира толкова за детайлна догматична изчер-
пателност в разработването на правните проблеми в сферата на медиите в страната, 
колкото за компактност и концентриране върху най-важното.

Отделните глави носят наименованието на отделните медийни проявления – обект на 
регулиране от медийното право: печат, електронни медии, филми, телемедии и теле-
комуникации и последователно представят тяхната законодателна уредба. По този 
начин, освен прегледност на изложението, авторите демонстрират и необходимостта 
от различаване на формите и видовете медии от правоприлагащите. Това се дължи 
най-вече на факта, че въпреки напредналата техническа конвергентност, влиянието на 
различните медийни форми върху общественото мнение е толкова различно, че и за 
в бъдеще ще бъде необходимо диференцирано право. Ето защо Федералният Консти-
туционен съд признава, че следва да се различава между конституционен и законов 
смисъл на термина „електронна медия” например. По този начин той дава възможност 
на федералните провинции в рамките на своята медийнозаконодателна компетент-
ност да изключат определени медийни форми от общия конституционен смисъл на 
термина „електронни медии”, така че същите да не подлежат на строга медийна регу-
лация поради незначително публицистично влияние.

Върху констатацията за необходимост от диференцирано право в немската медийно-
правна доктрина се гради и аргументацията за необходимостта и наличието в Герма-
ния на специални закони за печата и електронните медии. В синхрон с тълкуванията 
на Европейския Съд за правата на човека (ЕСПЧ) във връзка с чл. 10 на Европейската 
конвенция за правата на човека, немският законодател е приел, че практическото зна-
чение на правната регулация на печата и електронните медии се обуславя от тяхното 
всеобхватно присъствие в ежедневието и съзнанието на хората в едно информаци-
онно общество, съпроводено неизменно от възможността за манипулация на обще-
ственото мнение от страна на булевардните печатни издания, радиото и телевизията. 
Определяща роля в тази връзка играе основателният, предвид поуката от историче-
ския опит на нацисткия режим, страх на немския законодател, медиите с най-широко 
обществено влияние да не заживеят в едно лишено от правна регулация пространство 
и по този начин да се превърнат в лесен пропаганден инструмент на управляващите. 
В тази връзка следва да се подчертае, че силно застъпеният федеративен принцип в 
настоящата немска медийна система се дължи на американците, а общественият ѝ ха-
рактер – на британците. Двете страни, определяни като идейните бащи на медийното 
законодателство в следвоенна Германия, са били обединени от идеята за създаването 
на демократични медии, които нито да са подвластни на държавната власт или парти-
ите, нито на отделни обществени групи, например капиталовложителите, а да принад-
лежат единствено на обществото. Така принципите на ненамеса на държавата, феде-
рализъм и плурализъм с цел гарантиране на всеобхватна и уравновесена информация 
на гражданите застават в основата на медийното право на ФРГ.
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Изложената правна догматика в публикувания откъс бива същевременно съпроводе-
на от редица конкретни казуси и примери с практична насоченост, които имат за цел 
да онагледят реалната приложимост на представените правни постановки. По този на-
чин книгата може да се ползва не само от юристи, търсещи запознаване с тази област, 
но и от други специалисти, работещи в сферата на медиите, които – макар и неюристи 
– с оглед характера и значението на упражняваната от тях работа, искат да са запознати 
с правните изражения на дейността си.

Гореспоменатото желание на авторите за поднасяне на правната материя на общо-
достъпен език личи и при подхода на представяне на основните законови текстове в 
областта на медийното право: едва след изчерпателното разгръщане на индивидуал-
ната медийна свобода и най-вече свободата на словото, нейния обхват и конституци-
онни гаранции съгласно чл. 5 от Конституцията на ФРГ, се преминава към запознаване-
то с правните характеристики на институционалното медийно право като осигуряващо 
защита на участващите в процеса на създаване на медии. Във връзка с индивидуалните 
и институционалните особености на медийното право и свобода, в частност свободата 
на комуникацията като обединяващ общ термин, следва да се отбележи, че в немска-
та медийноправна доктрина се наблюдават редица прилики с константната практика 
на ЕСПЧ. Това се отнася както до кръга от субекти и предметния обхват на комуни-
кационните права и свободи, така и до контрола на техните ограничения и методите 
за установяване на такива. Така например развитата от Федералния Конституционен 
съд комбинационна теория сама по себе си не представлява нищо по-различно от 
контрола чрез теста за пропорционалност между целта и средствата за ограничаване 
свободата на словото, прилаган от ЕСПЧ. 

Интересното в случая обаче най-вече е фактът, че в своето решение №7/04.04.1996 г. 
Българският Конституционен съд също приканва правораздаващите и правоприлага-
щите органи в страната към тълкуване на гарантираните в чл. 39 и сл. от Конституцията 
права в синхрон с решенията и задължителните тълкувания на Съда в Страсбург. По 
този начин настоящата извадка, която демонстрира уредбата на медийното право в 
Германия, излиза извън тясно националните си ограничения и, с оглед международ-
ните задължения на страната ни, би могла да бъде използвана като генератор за идеи 
не само на законодателно, но и на индивидуално равнище с оглед по-добро запозна-
ване с гарантираните от Конституцията и международните обвързаности на Република 
България комуникационни права и свободи. 
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МЕДИЙНО ПРАВO*

ДИТЕР ДЬОР, РОЛФ ШВАРТМАН

ПЪРВА ЧАСТ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

A. ИНДИВИДУАЛНА СВОБОДА НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 5, 
ПАРАГРАФ 1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Националното медийно право се основава на Конституцията, която отрежда на сво-
бодата на комуникацията водещо място. Член 5, параграф 1 от Конституцията прави 
разлика между индивидуално и институционално медийно право като регулация на 
отделните форми на свободата на комуникацията.

I. Форми на свободата на медиите 

Член 5, параграф 1 от Конституцията различава пет форми на свободата на медиите.

1. Свобода на словото 

Разпоредбите на член 5, параграф 1 от Конституцията утвърждават на първо място ин-
дивидуалната свобода на словото в смисъла на субективното право като част от свобо-
дата на комуникация. Свободата на словото се разбира като „непосредствен израз на 
човешката личност в обществото” и „в известен смисъл (като) основа за всяка свобода”.1

2. Свобода на информацията 

Свободата на информацията кореспондира със свободата на словото, но се отнася 
само до общодостъпни източници. Такива общодостъпни източници на информация 
са онези, които са технически пригодени и замислени като източник на информация 
за широката общественост, а не само за отделни личности.2

3. Свобода на печата 

Свободата на печата касае всички пригодени за разпространение печатни издания. 
Дефиницията на термина „печатно издание” се ръководи от критерия „отпечатано сло-
во” независимо от носителя. В този смисъл издадено DVD, съдържащо отпечатан текст, 
също е печатно издание.3 

4. Свобода на електронните медии 

За разлика от свободата на печата, свободата на електронните медии защитава ин-
формацията, която се разпространява по електромагнитен път.4 При дефиницията за 
електронна медия се прави разлика между общозаконовия5 смисъл и конституцион-
ния термин за електронна медия. 

* Настоящият текст е откъс от книгата „Медийно право” на Дитер Дьор и Ролф Швартман, оригинално за-
главие: Dörr, Dieter und Rolf Schwartmann (2012). Medienrecht. Heidelberg: C.F. Müller. Откъсът се публикува 
със съгласието на издателство C.F. Müller.
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По смисъла на §2, т. 1 от Държавния договор за електронни медии (ДДЕМ) електрон-
ните медии представляват „линейна информационна и комуникационна услуга; тя е 
общодостъпна и се разпространява едновременно за всички потребители и предлага 
информация в звук и движещи се образи според схема на излъчване чрез електро-
магнитни трептения”. С този текст се предприема ново дефиниране на общозаконо-
вия смисъл на електронната медия и се въвежда разграничаване между термините 
„електронна медия” и „телемедия” (правно понятие за електронни информационни 
и комуникационни услуги – бел. прев.). В този случай законодателят се ръководи от 
категориите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги,6 която разгранича-
ва линейните аудиовизуални медийни услуги (телевизионни програми) от нелинейни 
аудиовизуални медийни услуги (медийни услуги по заявка). В този смисъл под елек-
тронна медия се разбира само линейна медийна услуга; медийните услуги по заявка 
се изключват от термина за електронна медия. Параграф 2, т. 1 от ДДЕМ дефинира 
общозаконовия смисъл за електронна медия. Точка 3 изключва някои аудиовизуал-
ни услуги от този термин. В новия общозаконов смисъл за електронна медия отпада 
предишното основно определение „програмно представяне” и се въвежда новия, не-
утрален по своето съдържание термин „линейно разпространение”. Без промяна в §2, 
т. 1 от ДДЕМ остават елементите, касаещи достъпа на широката общественост до ау-
диовизуалните услуги и начина на разпространение (използване на електромагнитни 
трептения). Съществуващото до Дванадесетия ДДЕМ и в общозаконовия смисъл на 
електронна медия определение „програмно представяне” е заменено от термина „ли-
нейна информационна и комуникационна услуга”.

За информационна и комуникационна услуга може да се говори, когато се разпростра-
няват движещи се образи със или без звук в съответствие на определена програмна 
схема. И тук се използват термини от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, 
като предпоставка за това е наличието на програмна схема и движещи се образи, тъй 
като текстовете се отнасят само до аудиовизуални предавания. Чрез въвеждането на 
термина „движещи се образи със или без звук” чисто текстовите програми, както и 
програми, които включват само статични образи, са изключени от понятието за елек-
тронна медия, което не е било така до влизането в сила на Дванадесетия ДДЕМ. Освен 
това за електронни медии в общозаконовия им смисъл можем да говорим само в 
случаите, когато движещите се образи със или без звук се разпространяват по опреде-
лена програмна схема. Тоест задължително условие е разпространението на съдържа-
нието в определена времева последователност.7 Според тази дефиниция каналите 
за телешопинг, които до влизането в сила на Дванадесетия ДДЕМ са били определя-
ни като медийни услуги, са част от общозаконовия смисъл за електронни медии. По 
принцип каналите за телешопинг се възприемат като разпространители тип „point-to-
multipoint”. Освен това излъчването им е според предварително изготвена програмна 
схема в определена времева последователност. По смисъла на §2, т. 1 от ДДЕМ влия-
нието на тези канали върху общественото мнение е без значение. Освен това §1, т. 4 
от ДДЕМ пояснява, че класическите канали за телешопинг следва да се считат за елек-
тронни медии. В противен случай разпореждането на §1, т. 4 от ДДЕМ, което гласи, че 
определени регулации за гарантиране на многообразието на мненията не се отнасят 
до каналите за телешопинг, не би било необходимо. Освен това в §7, т. 2 от Дванадесе-
тия ДДЕМ е разпоредено, че каналите за телешопинг, разпространявани към датата на 
влизане в сила на Дванадесетия ДДЕМ, се считат за регистрирани за срок от 10 години. 
И този текст показва, че каналите за телешопинг по принцип подлежат на регистрация 
и в този смисъл са електронни медии в общозаконовия смисъл на термина.8 Параграф 
2, т. 3 от ДДЕМ изключва някои програми от определението за електронни медии, кои-
то по силата на дефиницията на §2, т. 1 от ДДЕМ са електронни медии. Параграф 2, т. 3, 
№4 от ДДЕМ има особена тежест, тъй като изключва онези програми от определение-
то за електронни медии, които не са плод на журналистическа и редакционна работа. 
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Това изключение води до предположението, че според федералните провинции при 
пълна липса на влияние върху общественото мнение определени програми не следва 
да подлежат на строга медийна регулация.

И все пак не общозаконовият, а конституционният смисъл на понятието електрон-
на медия е основна предпоставка за прилагането на медийното право по смисъла 
на член 5, параграф 1 от Конституцията. Не бива да забравяме, че по принцип Кон-
ституцията въвежда собствени определения („самостоятелност на Конституцията”) 
и дори и при очевидни взаимовръзки с последващи закони и подзаконови актове 
тези определения не могат да бъдат тълкувани според смисъла на подчиненото за-
конодателство. По тази причина общозаконовата дефиниция на ДДЕМ не е водеща 
при тълкуването на Конституцията; нещо повече – в своето „Пето медийно реше-
ние (Баден-Вюртемберг)”9 Федералният конституционен съд е признал, че следва 
да се прави разлика между конституционния и общозаконовия смисъл на термина 
„електронна медия”.10 Това решение дава възможност на федералните провинции в 
рамките на своята медийнозаконодателна компетентност да изключват определени 
медийни форми от общия конституционен смисъл на термина „електронни медии”, 
така че същите да не подлежат на строга медийна регулация поради незначително 
публицистично влияние.11 По смисъла на член 5, параграф 1 и 2 на Конституцията 
терминът „електронна медия” не е дефиниран. Той се предполага, без да получи кон-
ституционноправна конкретика. Според решенията на Федералния Конституционен 
съд съдържанието на термина следва да се тълкува в зависимост от ориентираната 
към практиката нормативната база.12 Федералният Конституционен съд изхожда от 
това, че терминът „електронна медия” следва да се интерпретира динамично, с кое-
то той е отворен за нови технологични решения. Според решенията на Федералния 
Конституционен съд физическото разпространение не е меродавно за определяне-
то на термина „електронна медия”.13 От конституционноправна гледна точка водещо 
е публицистичното влияние върху общественото мнение.14 Според това тълкуване 
електронната медия се характеризира с актуалност, широко въздействие и сила на 
въздействие. Според решенията на Федералния Конституционен съд за конституцион-
ния термин „електронна медия” водещи са същите критерии, които до Дванадесетия 
ДДЕМ са били определящи за общозаконовия смисъл. Става дума за характеристики 
като общодостъпност, техника на излъчване (разпространение чрез електромагнитни 
трептения) и програмно представяне. Характеристиката общодостъпност означава, 
че електронната медия може да бъде само средство за масова комуникация. В случая 
броят на действителните реципиенти е без значение, като се предполага известно 
широко въздействие; важни предпоставки са общодостъпност и адресираност към 
общността. Техническият критерий за електронна медия е разпространението чрез 
електромагнитни трептения, което се обуславя от необходимостта за преодоляване 
на пространствена отдалеченост спрямо реципиента. Законът не пояснява случаите, 
когато медията и реципиентът са непосредствено свързани и разпространението се 
извършва в обозримо пространство. Конституционният термин за електронна медия 
изисква и характеризиране на съдържането, което се описва от понятието „програмно 
представяне”. Това понятие има особено важно значение. Като „фактор и медиатор” 
на общественото мнение електронната медия е длъжна да спазва основните принци-
пи на плурализъм и уравновесеност в представения спектър от мнения. Създаденият 
от законодателя „положителен правен ред” би имал обаче само тогава смисъл, когато 
предлаганите в пространството медийни услуги са обществено значими, т.е. когато 
електронните медийни услуги отговарят на изискванията на конституционното право 
за актуалност и широко въздействие на движещите се образи със или без звук върху 
общността. Според Федералния Конституционен съд широкото въздействие и актуал-
ността обуславят специалната роля на електронните медии в обществото.15
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Определянето на дадена медийна услуга като електронна медия по смисъла на кон-
ституционния термин съвсем не е само от теоретичен интерес, а има и важно прак-
тическо значение. Предлагащите, съответно операторите на такива медийни услуги 
могат в своя защита да се позовават на свободата на електронните медии и на за-
легналите ѝ принципи.

5. Свобода на изразяване във филмовото изкуство

Свободата на изразяване във филмовото изкуство защитава предаването на инфор-
мация чрез филм като химически и оптичен или дигитален звуков носител, който се 
разпространява чрез прожектиране.16

II. Свободата на словото като основна предпоставка за правата в комуникацията 

В основата на всички права в комуникацията е свободата на словото по смисъла на 
член 5, параграф 1, изречение 1 от Конституцията.

 Казус №2: По повод на Световното първенство по футбол едно сатирично младежко радиопредава-
не излъчи извадки от измислен дневник на футболиста от националния отбор Лукас Подолски. Става 
дума за следните цитати:

„Мило дневниче, днес ще правим лактатен тест. Но с Швайни (Швайнщайгер – бел. прев.) изоб-
що не сме тренирали”;
„След като Тринидад и Тобаго играят заедно, ние тогава защо не можем да сме с Испания?“;
„Мило дневниче, днес на басейна нашите нутела-момчета Месут и Мануел (Месут Йозил и Ма-
нуел Нойер участват в популярен рекламен клип за течен шоколад – бел. прев.) се опитаха да 
плеснат Йоги (Йоахим Льов – бел. прев.) с мокра кърпа по задника. Аз поправях мотопеда си, а 
Филип Лам и Миро Клозе писаха пощенски картички. Натегачи”.

 
 По мнение на медията извадките от измисления дневник предизвикват изключителна симпатия към 

футболистите, но според техните мениджъри те уронват честта им и не би следвало да бъдат излъ-
чвани, поради което подават жалба и издействат временно съдебно разпореждане за забрана на 
излъчваната серия.

1. Адресати и субекти на свободата на словото 

Индивидуалните права в комуникацията са човешки права, които се отнасят до всички хора.

 Казус №3: Може ли медията от въпроса за казус №2 да се позове на свободата на словото или 
 това право имат само физически лица, например редакторът, който е автор?

Основното човешко право на свобода на словото касае не само физически лица; на 
него могат да се позовават и юридически лица, когато това основно право по смисъла 
си е приложимо спрямо него (член 19, параграф 3 от Конституцията). Медията може 
да се позове на член 5 от Конституцията, тъй като свободата на словото се отнася до 
нея като юридическо лице в контекста на частното право, а освен това по смисъла си 
и до фирмата.

За по-задълбочено тълкуване: Въпросът, дали за отделно оценително изказване, т.е. мнение, дадена 
медийна фирма може да се позове само на свободата на печата или и на общата свобода на словото, 
е оспорван. Според решенията на Федералния Конституционен съд съдържащите се в отделен меди-
ен продукт изказвания се покриват от общата свобода на словото.17

2. Обхват на закрила на свободата на словото 

58в
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Свободата на словото, която е основно индивидуално и политическо право, обхваща 
принципното свободно създаване и изказване на мнение, без да отдава значение на 
съдържащата се оценка.18 Следните проблеми относно закрилата на свободата на 
словото са централни:

a) ОЦЕНЪЧНИ СЪЖДЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ. Свободата на словото обхваща изказва-
нето и разпространението на оценъчни съждения. Оценъчните съждения са изказ-
вания, които съдържат позиция и изразяват лично мнение и на съдържащата се в тях 
оценка, правилност и разумност не се отдава значение.19 По принцип под защитата 
на свободата на словото попадат и остри и преувеличени изказвания. Така например 
за Федералния съд формулировки за ненаказуем аборт, като „babycaust” (производен 
израз от Holocaust – бел. прев.), „детеубийство в майчината утроба” и „специалист 
по убийства на неродени деца” не подлежат на оспорване,20 за разлика от случая, 
когато дадена организация за защита на животните сравнява отглеждането на птици 
в клетки със снимки от холокоста.21

 Казус №4: Медията от казус №2 цитира футболиста с фиктивни изказвания:
 „Днес ще правим лактатен тест. Но с Швайни изобщо не сме тренирали”, „След като Тринидад и Тоба-

го играят заедно, ние тогава защо не можем да сме с Испания”, и „Мило дневниче, днес на басейна 
нашите нутела-момчета Месут и Мануел се опитаха да плеснат Йоги с мокра кърпа по задника. Аз 
поправях мотопеда си, а Филип Лам и Миро Клозе писаха пощенски картички. Натегачи”. Попадат ли 
тези изказвания под защитата на свободата на словото?

Под защитата на свободата на словото попадат дори и изказвания, които преминават 
границата на клеветата и формалната обида или са на границата с уронването на чо-
вешкото достойнство.22 Тълкуването на допустимостта на такива формулировки е гра-
нично.23 В свое по-ранно решение Федералният Конституционен съд изхожда обаче 
от това, че използването на икономически натиск не засяга обхвата на свободата на 
словото. Свободата на словото позволява сблъсък чрез интелектуални средства.24

Свободата на словото не обхваща умишлено преиначени факти, както и такива, чиято 
неистинност към момента на изричането им е известна, макар и изричащият ги да не 
знае това.25 От закрилата на свободата на словото са изключени и грешни и фалшиви 
цитати.26 Водещо при преценката дали в даден случай се касае за фактическо твърде-
ние или оценъчно съждение е възможността за доказване на истината.27 Изказвания, 
които са съставени от оценки и доказуеми твърдения, и които съдържат толкова малко 
субстанция, че могат да бъдат възприети като обща оценка на стойностите, не се счи-
тат за злоупотреба.28 За клевета можем да говорим, когато се злоупотребява с оценка 
без наличието на фактична отправна точка, например при използване по този начин 
на „подкупен” или „корумпиран.29

Фактическите твърдения попадат само тогава под защитата на свободата на словото, 
когато са предпоставка за сформиране на мнение. За разлика от фактическите твърде-
ния разпространението на умишлено изкривени факти при каквито и да било условия 
не попада под закрилата на свободата на словото.30 

Разграничаването между оценъчно съждение и твърдение за предполагаем факт във 
всеки отделен случай е проблематично и поради това, че двете форми на изразяване 
често са преплетени една в друга и само заедно дават смисъл на изказването. Според 
решенията на Федералния Конституционен съд в такива случаи терминът „мнение” 
следва да се приема в широк смисъл.31

При първия приписан на футболиста цитат става дума за лактатен тест, т.е. тест, при 
който се установяват нивата на определени соли в организма, които като отрицателни 
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йони са определящи за тестването на остатъчните киселинни йони на млечната ки-
селина. Приписаният цитат съдържа косвеното твърдение: „Не знам, какво означава 
лактатен тест и смятам, че за него може да се тренира”. Второто изказване съдържа 
косвеното твърдение: „Аз не знам, че Тринидад и Тобаго са една държава”. Този случай 
показва колко тънка е границата между твърдението на предполагаем факт и оценъ-
чното съждение. Допитването до засегнатия футболист дали е знаел какво е лактатен 
тест и че Тринидад и Тобаго са една държава теоретично би доказало или оспорило 
верността на двете твърдения. Но в случая не става дума за твърдение на предполагаем 
факт, тъй като и двата цитата са измислени. Изказването, че футболистът по принцип 
не знае в какво се изразява един тест, на който спортистите се подлагат ежедневно, че 
не познава географията на един от финалистите на Световното първенство и за това 
смята, че отборът му би могъл да се обедини с един от фаворитите на първенството, 
съдържа – макар и облечено в мантията на сатирата, внушението, че футболистът е 
необразован. Характерът на оценъчното съждение се подчертава и от текста, описващ 
инфантилното поведение на професионалните футболисти край басейна, който запо-
чва със синтактическа грешка и по този начин внушава, че футболистът е глупав. В този 
случай се касае за мнения, които попадат под защитата на свободата на словото, които 
поради бедното си съдържание не могат да се определят като клевета.32

б) ПОЛОЖИТЕЛНА И ОТРИЦАТЕЛНА СВОБОДА. Свободата на словото и свободата на инфор-
мация гарантират по принцип правото на всеки да изказва мнението си, да го раз-
пространява и изчерпателно да се информира (положителна свобода). Освен това 
нежеланието да се изрази мнение (негативна свобода) също попада под закрилата на 
свободата на словото.33 

За по-задълбочено тълкуване: Тайната на комуникацията също подлежи на закрила. От такава за-
крила има нужда, тъй като тайната на комуникацията може да касае личното пространство и пове-
рителността. Това е залегнало в член 10 от Конституцията, който Федералният Конституционен съд 
възприема като основно и общо право, и който гарантира тайната на писмената комуникация, по-
щенската и друга телекомуникационна кореспонденция.

3. Систематизиране на ограниченията в обхвата на свободата на словото и съпоста-
вителна преценка 

Основните права на информация подлежат на следните ограничения:

a) ОГРАНИЧЕНИЯ. Ограниченията на член 5, параграф 1 от Конституцията са описани в 
член 5, параграф 2 от Конституцията. Това са спазването на законите и установения 
ред, на законовите разпоредби за закрила на подрастващите и зачитането на правата 
и доброто име на другите.

aa) ЗАКОНИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 
 
 Казус №5: В казус №2 футболистът смята, че чрез публикациите е накърнено неговото добро име. 

Съществува ли текст в законите от общ характер, който ограничава медията при разпространяването 
на подобни мнения?

Законите от общ характер заемат централно място сред ограниченията на свободата 
на словото. Те могат да се отнасят както към процесуалното, така и към материално-
то право.34 С времето са се развили различни теории за определянето им, като тези 
теории могат да бъдат комбинирани. Според теорията за специализирано право под 
закони от общ характер се разбират онези закони, които не забраняват определени 
мнения, т.е. не са насочени срещу изразеното мнение като такова. Според теория-
та за преценка законите от общ характер следва да служат на защитата на основно 
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правно защитено благо, на което свободата на словото е подчинена. Федералният 
Конституционен съд е дал дефиниция на закони от общ характер в своето т.нар. „ре-
шение Лют35 и така е развил комбинационната теория,36 която свързва теорията за 
специализирано право с теорията за преценка. Според комбинационната теория под 
закони от общ характер следва да се разбират закони, чиито ограничителни текстове 
не се отнасят към мнението като такова (теория за специализираното право), а служат 
за защита на друго правно защитено благо, на което в конкретния случай свободата 
на словото е подчинена (теория за преценка). В по-късни решения на Федералния 
Конституционен съд са налични наченки на превес на теорията за специализирано 
право.37 Но т.нар. „решение Вунзидел” от 4 ноември 2009 г. окончателно потвържда-
ва комбинационната теория.38 Въпреки това, при тълкуването на ограниченията в 
рамките на относителността в свои решения, при които прилага комбинационната 
теория, Федералният Конституционен съд дава предимство на конкретната преценка 
за сметка на определението за закони от общ характер.

Освен това, със своето т.нар. „решение Вунзидел” съдът разпростира изискването за 
„общовалидност” на законите и върху наредбите, касаещи неприкосновеността на до-
брото име на гражданите и закрилата на подрастващите. В обосновката на съда се 
казва, че това разбиране намира своето потвърждение и в историята на свободата на 
словото. Още член 118 от Конституцията на Германския райх (Ваймарска конституция) 
въвежда в законите от общ характер граници на упражняване на основното право на 
свобода на словото. Според обосновката на съда същата не съдържа допълнителни, 
излизащи извън конкретните случаи на забрана на цензура изключения относно за-
крилата на подрастващите и на неприкосновеността на доброто име на гражданите. 
Освен това, не било видно дали с член 5, параграф 1 и 2 от Конституцията авторите ѝ 
са искали да вземат друго основополагащо решение. По мнение на Федералния Кон-
ституционен съд изричното включване на текстовете относно защитата на младежта и 
на неприкосновеността на доброто име на гражданите в член 5, параграф 2 от Консти-
туцията трябва единствено да гарантира валидността на тези разпоредби и в бъдеще. 

По мнение на Федералния Конституционен съд следва да се признае едно изключение 
от изискването за общовалидност на законите спрямо ограничаващите свободата на 
словото закони по смисъла на член 5, параграф 2 от Конституцията, което се отнася до 
наредби относно утвърждаването на националсоциалистическия терор между 1933 г. 
и 1945 г. В тази връзка в „решението Вунзидел” на първа съдийска колегия на Федерал-
ния Конституционен съд четем: 

Човеконенавистният режим на онова време, който донесе на Европа и света 
небивало страдание, смърт и подтисничество, е от единствено по рода си 
значение с обратен знак за идентичността на конституционния ред във Фе-
дерална република Германия и в своята същност не би могъл да се обхване от 
общи законодателни разпоредби. От историческа гледна точка умишленото 
дистанциране от мракобесния режим на националсоциализма е основно жела-
ние на всички участници в изработването и влизането в сила на Конституци-
ята (вж. конституционна комисия на конференцията на министър-председа-
телите на западните окупационни зони, доклад за конституционния конвент 
в Херенкимзее от 10 до 23 август 1948 г., стр. 18, 20, 22, 56), и особено на Пар-
ламентарния съвет (вж. Парламентарен съвет, писмен доклад към проект на 
Конституцията на Федерална република Германия, приложение към стеногра-
мата от деветото заседание на Парламентарния съвет на 6 май 1949 г., стр. 
5, 6, 9), и носи конструкцията на конституционния ред в страната (вж. само 
член 1, параграф 20 и член 79, параграф 3 от Конституцията). До голяма сте-
пен Конституцията може да се възприеме като противоположност на наци-
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оналсоциалистическия режим. В множество детайли на конструкцията си тя 
се ръководи от поуката от историческия опит, за да не допусне никога повече 
да се повтори такава несправедливост. Окончателното преодоляване на на-
ционалсоциалистическите структури и предотвратяването на възможност-
та отново да възникне една тоталитарна и националистическа Германия 
са решаващи аргументи за съюзниците за възраждането на държавността 
в окупирана Германия, както показват Атлантическата харта от 14 август 
1941 г., Потсдамското споразумение от 2 август 1945 г. и Закона за контрол-
ния съвет №2 за разпускане и ликвидиране на нацистките организации от 10 
октомври 1945 г., и представляват основна предпоставка за възникването на 
т.нар. Франкфуртски документи от 1 юли 1948 г., с което военните губерна-
тори възлагат на министър-председателите от своите окупационни зони из-
работването на нова Конституция. Унищожаването на всякакви цивилизаци-
онни норми и достижения от нацисткия режим се оказа решаващ импулс и при 
създаването на Европейската общност и на други международни организации, 
особено за изработването на Европейската харта за правата на човека. Този 
исторически опит оставя траен отпечатък върху целия следвоенен световен 
ред и върху вписването на Федерална република Германия в него до ден днешен.

На този фон пропагандното одобрение на националсоциалистическия терор 
и мракобесие с цялата им съвкупност от злокобни исторически факти, за 
които този режим носи отговорност, води до въздействия, които излизат 
далеч извън рамките на обществения дебат и не биха могли да бъдат обхва-
нати само от общите законови разпоредби относно границите на свободата 
на словото. Одобрението на този режим в Германия е равнопоставено с под-
копаване на идентичността на публичноправната общност с потенциална 
опасност за мира. В този смисъл то не подлежи на сравнение с други изказани 
мнения и не на последно място би могло да предизвика дълбоко притесне-
ние в чужбина. Поради тази историческа особеност член 5, параграф 2 от 
Конституцията не изключва допълнителни разпоредби, което е исторически 
обосновано. При тази исторически обусловена и за идентичността на Феде-
рална република Германия от особена важност констелация, която не може 
да се прехвърля върху други конфликти, изискването за общовалидност на 
законите спрямо ограничаващите свободата на словото текстове, с което 
член 5, параграф 2 от Конституцията въз основа на дългогодишни правни 
традиции задължава законодателя да гарантира защитата на дадено прав-
но благо от определени изразени мнения независимо от убеждения, отноше-
ния и идеологии, не може да претендира за валидност. В този смисъл §130, 
т. 4 от Наказателния кодекс не е противоконституционен, а представлява 
извънредна разпоредба, чийто предмет е само и единствено оценката на на-
ционалсоциалистическия режим.39

При въпрос №5 защитата на доброто име на футболиста се гарантира от §185 от На-
казателния кодекс, който се отнася до нанасянето на обида. Тази защита не е насочена 
срещу определени мнения и срещу мненията като такива, а служи за запазването не-
прикосновеността на доброто име на пострадалия от даденото изразено мнение. С 
други думи по смисъла на комбинационната теория се касае за общовалиден законов 
текст. В рамките на относителността Федералният Конституционен съд проверява дали 
защитата на неприкосновеността на доброто име в конкретния случай е от висшесто-
ящо значение спрямо свободата на словото.

бб)  ЗАКРИЛА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. Ограничението във връзка със закрилата на подрастващи-
те се прилага само когато е залегнала в закон. Такъв е случаят със Закона за закрила 
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на подрастващите и с Междудържавния договор за неприкосновеността на човешкото 
достойнство и защитата на младежта в електронните и телемедии.40 

вв)  ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. Споменатото в „случая Подолски”41 право на неприкоснове-
ност на човешкото достойнство е защитено например от §§823 и следващи от Граждан-
ския процесуален кодекс и от текстовете на §§185 от Наказателния кодекс,42 отнасящи 
се до нанасяне на обида.

гг) ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА. Влизащите в противоречие със свободата на словото 
основни права представляват ограничения на това основно право, които са непосред-
ствено следствие от Конституцията независимо от нейния член 5, параграф 2.43 Тъй като 
поради високопоставеността на свободата на словото ограничителните изисквания на 
законите от общ характер са стеснени, съдебната практика следва да не допуска неза-
читането на свободата на словото поради противоречие с основни права.44 

б) ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ. Като други специфични ограничения на основните 
права по смисъла на член 5, параграф 1 от Конституцията могат да се определят раз-
поредбите на член 17а, параграф 1 от Конституцията, които се отнасят до изказване 
на мнение по време на редовна или алтернативна военна служба,45 както и разпо-
редбата за защита на държавата на член 18 от Конституцията относно отнемането на 
основно право.46 

в) ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА. При ограничаването на основните права по смисъла на 
член 5, параграф 1 от Конституцията законодателят от своя страна също подлежи на 
ограничения. 47

В тези случаи се прилага т.нар. теория на взаимодействието на Федералния Конститу-
ционен съд, която традиционно се счита за отправна точка при преценката на дадено 
изказано мнение.48 Общото законодателство се тълкува като се вземе предвид зна-
чението на основното право и изказаното мнение се коментира обективно, без да се 
отдава значение на вмененото значение от страна на изказващия се и на възприетото 
значение от страна на засегнатия от изказването.49 От друга страна следва да се вземе 
предвид и правно защитеното благо, което попада под ограниченията, т.е. да се срав-
ни със свободата на словото, така че да се получи взаимодействие между основното 
право и ограничението му. В тази връзка остава спорен въпросът дали теорията на 
взаимодействие се различава от обичайната проверка на относителността. Така при 
въпроса за казус №2 следва да се прецени дали неприкосновеността на честта на фут-
болиста е в превес, или свободата на словото на медията. В този случай под внимание 
следва да се вземе както сатиричният характер на изразите, така и обосновката на ме-
дията, че пародията е противоположност на обидата, т.е. израз на особено почитание 
на футболиста, която допринася за повишаване на симпатиите към него.50 Както и при 
всички останали основни права ограничение на ограничението се явява забраната на 
прекомерност по смисъла на относителността, когато намесата на държавата е оправ-
дана от принципите за пригодност, необходимост и адекватност.51 От особена важ-
ност е развитото от Федералния Конституционен съд основно правило за преценка в 
неговото „решение Лют”. С две думи това правило гласи: „При съмнение се тълкува в 
полза на свободата на словото”. Тоест ако свободата на словото и противопоставеното 
му правно защитено благо са с еднаква тежест, то би следвало да се даде предимство 
на свободата на словото.52

При забраната на цензурата по смисъла на член 5, параграф 1, изречение 3 от Консти-
туцията се касае за специфичен вид ограничение на ограничението от член 5, пара-
граф 1 и 2 от Конституцията, което се прилага спрямо всички основни права от член 5, 
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параграф 1 от Конституцията с изключение на правото на информация.53 В качеството 
си на ограничение на ограничението забраната на цензурата не подлежи на ограни-
ченията дори и по смисъла на член 5, параграф 2 от Конституцията,54 което в днешно 
време почти не намира практическо приложение, тъй като разпоредбите в рамките 
на общото законодателство предотвратяват всякаква намеса на държавата, която би 
могла да се възприеме като цензура.

За по-задълбочено тълкуване: И все пак в отделни случаи забраната на цензурата се тълкува в 
рамките на дискусията относно ограничаването на разпространението на някои медии, например на 
печатни издания и филми, които могат да бъдат показвани само на обществено недостъпни места. От 
водещо значение остава фактът, че формалната забрана на цензурата е изрична част от Конституци-
ята и по този начин цензурата е противоконституционна.

Б. ИНСТИТУЦИОНАЛНО МЕДИЙНО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ 
КОНСТИТУЦИЯТА

Под институционално медийно право се разбира рамката за създаване на медийни 
услуги и ролята на държавата в този процес.

I. Терминът „институционално медийно право” 

Паралелно с индивидуално-правните аспекти член 5, параграф 1 от Конституцията га-
рантира и онези свободи, които се отнасят до т.нар. масмедии. Поради тяхното „общо 
конституциониращо” значение55 за свободното създаване на мнение,56 а с това и за 
демокрацията,57 което важи с особена сила за телевизията и печата, Федералният Кон-
ституционен съд е възложил на законодателя да гарантира основните права чрез кон-
кретни разпоредби, ако залегналите в Конституцията норми са недостатъчни за функ-
ционирането на медиите в една демократично обусловена перспектива.

Пример: Така например член 5, параграф 1 от Конституцията защитава още в дословния си текст 
институцията свободна преса. Тази гаранция се изразява в това законодателят да не допуска процеси 
в медийната среда, които да доведат до концентрация в създаването на мнение в ръцете на един 
субект. От друга страна печатните медии са се развили свободно и плуралистично без общозаконови 
разпоредби. За разлика от тях Федералният Конституционен съд се е концентрирал в своите тълку-
вания върху електронните медии, тъй като този сектор се нуждае от особена защита от злоупотреба 
с функцията му на влияние върху общественото мнение, като причини за това са от една страна 
недостигът на честоти и необходимостта от сериозни финансови инвестиции за изготвянето и пред-
лагането на медийни услуги (т.нар. специфична ситуация),58 а от друга – значителната степен на вну-
шение и влияние на електронните медии59 върху общественото мнение, независимо от цитираната 
специфична ситуация.

В категорията масмедии попадат и свободата на изразяване във филмовото изкуство 
и в новите медии, което едва ли би могло да се оспори, въпреки че последните не са 
изрично упоменати в член 5 от Конституцията.

Прието е в този контекст да се говори за институционално медийно право, тъй като този 
основен член на Конституцията съдържа не само гарантирането на правото на инсти-
туционализиране например на свободната преса или на функциониращата електронна 
медия, а крие също така и възможността на всички съпричастни към масмедиите субек-
ти да се позовават на свободата на комуникацията. Това се отнася например до проду-
центите в телевизионните медии, редакторите във вестникарските редакции, издатели-
те, филмовите продуценти и др. Освен тях текстът се отнася и до множеството външни 
продуцентски фирми, които работят по поръчка за електронните медии. От институци-
оналното медийно право се ползват и индивиди дотолкова, доколкото те се ползват и 
печелят от свободата на медийния пазар. Отделно лице в качеството му на представител 
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на медиен продуцент (вкл. продуцентска фирма – бел. прев.) обаче не може да се позо-
вава на член 5 от Конституцията, ако неговите лични права не са засегнати.

Институционалното медийно право различава между видовете медии преса, (класи-
ческа) електронна медия и телемедия, като все още е прието отделното им третира-
не. По примера на наказателното право развитието на дисциплината медийно право 
може би в дългосрочна перспектива ще доведе до отделянето на самостоятелен общ 
дял, който да се отнася до всички медии. Наченки на такова развитие днес се наблю-
дават в медийното законодателство на някои провинции, както и в законодателството 
относно закрилата на подрастващите.

II. Систематика на ограниченията 

Същите ограничения, които са валидни в индивидуалното медийно право, са в сила 
и за позоваващите се на институционалното медийно право създатели на медийни 
услуги. При прилагането на правата от член 5, параграф 1 от Конституцията важи уго-
ворката по смисъла на член 5, параграф 2 от Конституцията, а именно зачитането на 
неприкосновеността на личното достойнство и закрилата на подрастващите, както и 
законите от общ характер. Това повлиява в значителна степен програмната свобода на 
електронните медии и правото на вестникарските редакции да съобщават за събития 
от ежедневието в сатирична форма.

Пример: Това е видно от въпроса за казус №2 и сатиричното отношение към професионалния футбо-
лист Лукас Подолски. Според него и неговите мениджъри инсинуираните цитати са „удар под кръста”. 
Комедийните предавания обаче не само са много популярни сред публиката – те са често срещан и 
важен стилистичен подход в забавни предавания. Забрана на този стилистичен похват представлява, 
от гледна точка на журналиста, редакцията и медията, ограничаване на журналистическата работа и 
от там, в конкретния случай, на свободата на медиите.60

От друга страна, в журналистическата работа трябва да се спазват определени гра-
ници, пристъпването на които води до поемане на отговорност по Наказателния и/
или Гражданския процесуален кодекс. При преценката в конкретния случай, когато 
са противопоставени правно защитеното благо на трети лица и свободата на слово-
то следва да се има предвид предимството, с което се ползва свободата на словото. 
Според съдебната практика на Федералния Конституционен съд61 това тълкувание „в 
светлината на член 5 от Конституцията” води до известно предимство на медиите в 
смисъла на едно генерално предимство на информационния интерес спрямо защита-
та на личността.62 Така че при медийното отразяване се налага да приемем в известна 
степен преминаването на отделни граници на благоприличието за сметка на човешко-
то достойнство. Медиите не бива да се поставят под постоянно опекунство и по този 
начин да бъдат ограничавани. Това се отнася с особена сила в случаите на преценката 
на сатирични материали.

III. Задълженията като реципрочност на основните права 

Обусловеното в конституционното право и описано по-горе предимство, с което се 
ползват медиите, изисква в противовес защитни механизми.
 
 Казус №6: В сутрешния блок на едно местно радио в 5,45 ч. водещият нарича един местен поли-

тик „корумпиран член на клика”. При въпрос относно това охарактеризиране се оказва, че главният 
редактор не е слушал предаването, а водещият не си спомня да е казал нещо обидно. Можем ли да 
проверим този случай?
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Един от защитните механизми е вътрешният контрол. В този смисъл медийните проду-
центи следва да спазват определени задължения. Поради значението на общественото 
мнение за демокрацията и произтичащия от това риск от манипулация на общественото 
мнение, печатните медии трябва да спазват задълженията си за полагане на необходи-
мата грижа при списването на вестници. Електронните медии са задължени да записват 
излъчените си предавания и да ги архивират за определен период от време, за да могат 
при нужда да спомогнат работата на контролните органи.63 Параграф 41 от Държавния 
договор за електронните медии съдържа програмни изисквания към излъчваните на 
територията на цялата Федерална република обществени и частни електронни медии. 
Тези програмни изисквания следва да гарантират спазването на границите на обще-
ствения консенсус, и особено на неприкосновеността на човешкото достойнство, от 
страна на телевизионните програми. Произтичащото от правната регулация на профе-
сионалното съсловие в медиите задължение за полагане на необходимата грижа при 
изпълнение на професионалните си задължения представлява допълнителен защитен 
механизъм, който се контролира от Германския съвет за пресата.64 Тези задължения че-
сто се критикуват като ограничение на свободата при изпълнение на професионалните 
журналистически задължения. Тези задължения обаче са неотменими, тъй като медий-
ната материя е значително по-чувствителна от, например, производството на опаковъ-
чен материал. Така че описаният в казус №6 случай в едно частно радио може да се 
реши чрез записа на въпросното предаване.

В. СРОДНИ ОСНОВНИ ПРАВА

Медийното право не може да се третира и разбира изолирано. Член 5 от Конститу-
цията, както и всички основни права, се вписва в общата конструкция на каталога на 
основните права. За медиите от основно значение естествено е член 5, параграф 3 от 
Конституцията и записаното там право на свобода в изкуството и науката. Свободата 
в изкуството е в особена степен свързана със свободата на комуникация по смисъла 
на член 5, параграф 1 от Конституцията, когато дадено произведение на изкуството 
следва да се разглежда като принос към създаването на обществена воля. За разлика 
от свободата на словото, на пресата и на медиите, свободата в изкуството подлежи 
само и единствено на присъщите на Конституцията ограничения.65 Към тези присъщи 
на Конституцията ограничения се числят защитените от член 2, параграф 1 във връзка 
с член 1, параграф 1 от Конституцията права на личността. В случаите на значително 
накърняване на правата на личността забраната на даден роман, в който са описани 
примери от действителния живот, може да бъде оправдана мярка.66 В сравнение със 
свободата в изкуството значението на свободата на изразяване във филмовото изку-
ство е второстепенно, тъй като по смисъла на широкото понятие за изкуство67 филмът 
също е художествена творба. Свободата в науката също често е предмет на тълкува-
ние, например когато става дума за представянето на научни достижения в медиите. 
Част от системата на член 5 от Конституцията е също така и записаната в член 5, па-
раграф 1, изречение 3 от Конституцията и спомената по-горе забрана на цензурата. 68

I. Социално-икономически права 

Релевантни за медийното право освен това са и социално-икономическите права, га-
рантиращи свободен избор на професия и право на собственост.

 Казус №7: Голямо германско издателство възнамерява да затвърди позициите си в кросмедийното 
пространство, свързващо печатни издания, телевизия и интернет, чрез синергичен подход, като за-
купи водеща частна телевизионна компания. По този начин издателството възнамерява да свърже пе-
чатните си издания с електронната медия, за да създаде базата на един „икономически перспективен 
и ориентиран към бъдещето” бизнес, който свързва „дигиталния свят, мобилните крайни устройства, 
интернет, дигиталната и интерактивната телевизия”. Това са полетата на изява, към които се стреми 
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въпросното издателство „след сливането на действащия печатен бизнес с телевизионния бизнес, за 
да придобие достъп до движещи се образи и написан текст”.69 Какви са правните ограничения за това 
намерение от гледна точка на медийното право?

Очевидно е, че медийноправните разпоредби могат да разширят или ограничат свобо-
дите по смисъла на член 12 и член 14 от Конституцията. Това означава, че собственици-
те на медии не могат да се позовават без ограничения на правото си на свободен избор 
на професия и на свободно разполагане с имуществото си, а че подлежат на определе-
ни ограничения, например относно разпространението и/или съдържанието на пред-
лаганите от тях медийни продукти, както и че придобиването на друга медия може да 
не им бъде разрешено. Социално-икономическата философия на Конституцията защи-
тава правото на свободен избор на професия и на собственост на участващите в казус 
№7 фирми, когато става дума за разширяване на бизнеса им в страната чрез създаване 
на продуктивна и укрепваща пазара корпорация. Такова развитие е от полза за нацио-
налното стопанство и запазва и/или създава работни места. Това право обаче подлежи 
и на специфичните медийни ограничения, произтичащи от Конституцията. В областта 
на електронните медии важат специфични особености. Нашата система предвижда две 
паралелни плоскости на държавен контрол върху икономическата свобода на медиите. 
Картелното право гарантира избягването от създаване на мощни икономически струк-
тури, които биха навредили на свободния пазар. Медийното законодателство гаранти-
ра от своя страна многообразието на мнения и няма отношение към икономическия 
аспект на дадения случай.70 Основните правни разпоредби относно защитата на кон-
куренцията, които касаят и медиите, се съдържат в Закона за защита на конкуренцията 
(букв. от нем. ез: Закон срещу ограничаването на конкуренцията – бел. прев.), който 
чрез своите текстове §§35 до 42 относно контрола върху сливанията следва да защита-
ва конкуренцията и да запази множеството конкуриращи се икономически субекти.71 
В контекста на медийното право съществува необходимост от предотвратяването на 
„картели на общественото мнение”. Или по-точно – става дума за защитата на много-
образието от мнения в рамките на функционираща конкуренция между електронните 
медии, за да е гарантирана възможността за свободно създаване на независимо мне-
ние. Трябва да се гарантира предлагането на мнения от различни източници и медии на 
пазара. Чрез член 12 и член 14 Конституцията защитава цитираната в казус №7 свобода 
на медийните корпорации. Част от тази свобода е правото на сливания по икономи-
чески съображения. Въпреки това важат и определени ограничения. Тези ограничения 
важат и за свободата на продавача на дадена частна електронна медия по смисъла на 
член 14 от Конституцията да разполага с имуществото си по собствено усмотрение.

II. Други основни права 

Неприкосновеността на човешкото достойнство е „водещо” основно право, което ви-
наги е в отношение с останалите основни права, а по този начин има първостепенно 
значение и в медийното право. Неприкосновеността на човешкото достойнство има 
водеща роля особено в контекста на закрилата на подрастващите, както ще видим по-
нататък. Освен това в отделни области могат да са от значение и други основни права.

 Казус №8: През 2005 г. прокуратурата в Потсдам налага претърсването на редакционните помеще-
ния на списание „Цицеро” („Cicero”). В априлския брой на списанието е публикувано представяне на 
иракския терорист А. с автор журналиста С., за което са използвани цитати от секретни документи на 
Федералната криминална служба. На главния редактор и на автора на статията са повдигнати обви-
нения за съучастие в разкриване на тайна. До каква степен действията на прокуратурата могат да се 
тълкуват като проблематични от гледна точка на медийното право?

Ако се абстрахираме от накърняването на свободата на пресата, то по смисъла на член 
13 от Конституцията претърсването е проблематично. Това основно право защитава 
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служебните помещения72 и по този начин до известна степен медиите и журналистите 
от претърсване на редакциите им. По тази причина претърсването представлява при 
всички положения накърняване на правата според разпоредбите на член 13 от Кон-
ституцията. Това накърняване подлежи на принципа на относителността (ограничава-
не на ограниченията).73 Следователно предмет на тълкувание е дали след преценка на 
интересите на наказателното правораздаване (обвинение за съучастие в разкриване 
на тайна) претърсването е адекватна мярка на неприкосновеността на жилището (в 
случая редакционните помещения). Освен това накърняването на свободата на преса-
та също следва да се тълкува в светлината на конституционното право. В своето тълку-
вание Федералният Конституционен съд е изходил единствено от гледна точка на сво-
бодата на пресата и на ефективната правна защита. По негово мнение претърсвания 
и изземания от принадлежащи към пресата лица в рамките на следствени действия са 
недопустими, ако тяхната единствена и основна цел е установяването на източника на 
информация на лицето. Свободата на пресата защитава доверените отношения между 
медиите и техните източници на информация. За да не се подкопае предполагаемата 
анонимност претърсвания и изземания се допускат само в случаите, когато е налице 
основателно съмнение в съучастие на журналиста в разкриване на тайна. Предпостав-
ка в такива случаи са достатъчни основания, базиращи се на факти.74 Случай с далеч 
по-трайни последици бе т.нар. „афера Шпигел” през 1962 г., когато се стигна до арест 
на тогавашния издател на списанието Рудолф Аугщайн.75

По отношение на тайната на съобщенията освен член 13 от Конституцията от зна-
чение са и разпоредбите на член 10, параграф 1 от Конституцията.76 Текстовете от 
този член имат важно значение във връзка със съхраняването на лични данни в ре-
гистрите на различни служби, без те да се използват към момента на съхраняването 
им. Поради тази причина чрез съдебно определение за налагане на привременна 
мярка Федералният Конституционен съд е спрял временно изпълнението на част 
от разпоредбите за съхраняване на лични данни, произтичащи от Закона за нова 
регулация при контрола на телекомуникационните съобщения и касаещи мерките 
за разследване с прилагане на специални разузнавателни средства, както и на Ди-
рективата 2006/24/ЕС от 21.12.2007 г.,77 като в своето решение на делото по същество 
от 02.03.2010 г.78 Федералният Конституционен съд ги е обявил за нищожни. В съдеб-
ното решение Федералният Конституционен съд изхожда от това, че шестмесечно-
то безпричинно съхранение на лични данни от телекомуникационни съобщения от 
страна на частни оператори, както е предвидено в европейската директива,79 не само 
е в противоречие с член 10 от Конституцията, но и не отговаря на основния принцип 
за относителност, когато законовите разпоредби относно такова съхранение на лич-
ни данни следва да са съотносими с произтичащото от това съхранение накърняване 
на основни права. В тази връзка според Федералния Конституционен съд са необ-
ходими достатъчно взискателни и нормативно изчистени регулаторни текстове от-
носно сигурността на личните данни, използването им, прозрачността при работата 
с лични данни и правната защита. Оспорваните законови текстове не са отговорили 
на тези високи изисквания.

Г. ИЗВОД И РЕЧНИК

Във втората част са представени основните законови текстове в областта на медийно-
то право, т.е. законовите текстове относно печата и електронните медии, които са от 
компетенцията на федералните провинции. Петте форми на индивидуална медийна 
свобода по смисъла на член 5, параграф 1 от Конституцията, и особено свободата на 
словото като основа на всички основни комуникационни права, носят силния отпе-
чатък на решенията на Федералния Конституционен съд, особено по отношение на за-
крилата на свободата на словото и систематиката на ограниченията. Във фактическия 
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състав основни термини са разграничаването между оценъчни съждения и фактически 
твърдения, а в областта на ограниченията – законите от общ характер и теорията на 
взаимодействието. Институционалното медийно право служи на защитата на участва-
щите в процеса на създаване на медии. Институционалното медийно право познава 
три основни дяла: печат, (класически) електронни медии и телемедии. Негов предмет е 
не само правото на институционализиране на свободна преса или на функционираща 
електронна медия, но и свободата на изразяване във филмовото изкуство и свободата 
на новите медии. Тъй като тълкуванията в институционалното медийно право „в свет-
лината на член 5 от Конституцията” водят до известно предимство на медиите, трябва 
да се подчертае значението на зачитането на ограниченията на основните права и 
задълженията на работещите в медиите. Освен класическите основни медийни права 
в чл. 5 от Конституцията, важна роля играят и социално-икономическите права по 
смисъла на член 12 и член 14 от Конституцията, както и член 13 от Конституцията.

СВОБОДА НА СЛОВОТО

(чл. 5, пар. 1, изр. 1)

Индивидуалната свобода на словото е защитеното от член 5, параграф 
1 от  Конституцията право на изразяване на мнение като непосредствен 
израз на човешката личност, която се възприема като основа на всички 
свободи. Стойността или правотата на изразеното мнение не са от 
значение. В практиката се наблюдават проблеми при разграничаването 
между оценъчни съждения и фактически твърдения.

СВОБОДА НА 
ИНФОРМАЦИЯТА

(чл. 5, пар. 1, изр. 1)

Свободата на информацията е свободата на всеки да се информира 
от общодостъпни източници на информация. Такива общодостъпни 
източници на информация са онези, които са технически пригодени и 
замислени като източник на информация за широката общественост, а не 
само за отделни личности.

СВОБОДА НА ПЕЧАТА

(чл. 5, пар. 1, изр. 2)

Свободата на печата касае всички пригодени за разпространение печатни 
издания. Дефиницията на термина „печатно издание” се ръководи от 
критерия „отпечатано слово“ независимо от носителя.

СВОБОДА НА 
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

(чл. 5, пар. 1, изр. 2)

Защитата на свободата на електронните медии се отнася само до 
услуги в конституционно-правния смисъл на термина „електронна 
медия”. Разпоредбите на член 5, параграф 1 от Конституцията не дават 
определение на термина „електронна медия”, а само го предполагат, без да 
бъде непосредствено конкретизиран. Според решенията на Федералния 
Конституционен съд съдържанието на термина следва да се изведе от 
нормативноправната уредба. Решаваща е не общозаконовата дефиниция 
на §2, алинея 1 от ДДЕМ, която определя електронната медия само като 
линейна информационна и телекомуникационна услуга в движещи се 
образи със или без звук, а по-скоро характеристиките общодостъпност, 
техника на излъчване (разпространение чрез електромагнитни трептения) 
и програмно представяне.

СВОБОДА НА 
ИЗРАЗЯВАНЕ ВЪВ 
ФИЛМОВОТО ИЗКУСТВО

(чл. 5, пар. 1, изр. 2)

Свободата на изразяване във филмовото изкуство защитава предаването 
на информация чрез филм като химически и оптичен или дигитален 
звуков носител, който се разпространява чрез прожектиране.

ОЦЕНЪЧНИ СЪЖДЕНИЯ Свободата на словото обхваща изказването и разпространението на 
оценъчни съждения. Оценъчните съждения изразяват становище и заемат 
позиция по даден въпрос, като тяхната стойност, вярност или разумност 
не са от значение. Оценъчните съждения са защитени от свободата на 
словото според член 5, параграф 1, изречение 1 от Конституцията дори и в 
случаите, когато съдържат остри и преувеличени изказвания. Границата на 
клеветата, формалната обида и накърняването на човешкото достойнство 
не бива да се преминава.
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ФАКТИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ Фактическите твърдения попадат под защитата на свободата на словото, 
когато служат на изказването на мнение. Водещо при преценката дали в 
даден случай се касае за фактическо твърдение или оценъчно съждение 
е възможността за доказване на истината. В повечето случаи, когато се 
свързват фактически твърдения и оценъчни съждения се касае за защитено 
от текста на член 5, параграф 1, изречение 1 от Конституцията изказано 
мнение. Свободата на словото не обхваща умишлено преиначени факти.

ЗАКОНИ ОТ ОБЩ 
ХАРАКТЕР

Според комбинационната теория под закони от общ характер следва 
да се разбират закони, чиито ограничителни текстове не се отнасят към 
мнението като такова (теория за специализираното право), а служат 
за защита на друго правно защитено благо, на което в конкретния 
случай свободата на словото е подчинена (теория за преценка). При 
ограниченията на основните права конкретната преценка се извършва 
въз основа на теорията на взаимодействие.

ТЕОРИЯ НА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Теорията на взаимодействие описва ограничаването на ограниченията 
върху защитата на свободата на словото и е отправна точка при преценката 
на изказаните мнения. Общото законодателство се тълкува като се 
вземе предвид значението на основното право и изказаното мнение 
се коментира обективно. От друга страна следва да се вземе предвид 
и правно защитеното благо, което попада под ограниченията, т.е. да се 
сравни със свободата на словото, така че да се получи взаимодействие 
между основното право и ограничението му. По този начин не може да 
се говори за значителна разлика между преценката на базата на общата 
отправна точка, която представлява теорията на взаимодействие.

ЦЕНЗУРА Цензурата представлява превантивна мярка за контрол върху изказването 
на мнение, в резултат на която дадено произведение не би могло да бъде 
публикувано. Такъв род цензура е изрично забранен от член 5, параграф 
1, изречение 3 от Конституцията.

ВТОРА ЧАСТ 
МЕДИЙНО ПРАВО И МЕДИЙНИ ФОРМИ

A. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въпреки напредналата конвергентност на медиите, която е важна тема в дебата за 
бъдещето на медийното право, следва да се прави разлика между различните форми 
и видове медии. На първо място трябва да подчертаем, че по своето съдържание пе-
чатът, електронните медии и новите медии са се уеднаквили в далеч по-малка степен, 
отколкото често се смята. Това се дължи основно на факта, че техническата конвер-
гентност не е предпоставка за съдържателната такава, поради което важат различни 
правни норми. Влиянието на различните медийни форми върху общественото мнение 
е толкова различно, че и в бъдеще ще бъде необходимо диференцирано право.

Б. ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ 

Периодичният печат, т.е. преди всичко вестниците и списанията, са от особено зна-
чение за медийното право. Книгоиздаването също заема важно място, особено във 
връзка с авторското право80 и обвързаността на коричната цена с определен размер, 
но поради страничното му значение в обучението по медийно право няма да му от-
деляме много място.
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I. Терминът печат 

В общия, т.е. неюридическия смисъл на думата, под печат се разбира всяко печатно 
издание, което е произведено посредством печатарска техника.

Така нареченото формално,81 залегнало преди всичко в законодателството на провин-
циите, определение за печат изхожда от производството, тиражирането и разпростра-
нението на определени издания в обществото. Под правна защита попада свободното 
изразяване на мнение чрез тиражиране и разпространение на дадени мисли чрез „пе-
чатно слово”.82 Терминът печат се разбира в широк смисъл, той е отворен да претърпи 
развитие и се отнася до вестници, списания, книги, брошури, плакати и аудиовизуални 
носители, като видео и аудиокасети, и др.83 Последните също могат да са носители на 
печатното слово, въпреки че при разглеждането на случаи с филми следва да се изхож-
да от това, че свободата на изразяване във филмовото изкуство се ползва с предимство.

За по-задълбочено тълкуване: Правната регламентация в печата може да се разглежда единствено 
на фона на историческото развитие в Германия. Люлката на книгопечатането се намира в Майнц, къде-
то се смята, че Йоханес Гутенберг пръв използва подвижен набор за печатане. Още с появяването на 
първите печатни произведения, които се разпространяват бързо и лесно и заместват преписваните на 
ръка ръкописи, се появява и необходимостта от регулация. Възможността за отпечатване на текстове 
в брошури играе решаваща роля по време на революциите, когато по този начин се разпространяват 
политически послания. Правната регулация на печатните издания в смисъла на ограничаващи свобод-
ното изразяване на мнение мерки има своето негативно отражение през 20 век. Свободата на медиите 
е гарантирана едва след края на Втората световна война и подчиняването на медиите на господства-
щата идеология по време на нацисткия режим с приемането на Конституцията. Нарастващият през 
последните десетилетия брой на издаваните вестници и други периодични издания, като например 
списания, е неоспорим факт и се дължи до голяма степен на създадената след края на Втората световна 
война нормативна основа за развитието на печата, която с някои поправки и допълнения е валидна 
и до днес. В момента печатът изживява криза, която се дължи на спад в приходите от реклама, и се 
наблюдават падащи или поне стагниращи тиражи. Въпрос на бъдещо развитие е какви последици ще 
има това за многообразието на печатните издания и правната рамка в тази област.

II. Нормативна основа 

За да се избегне в бъдеще дори и структурното подчиняване на медиите на господ-
стваща идеология пресата, както и останалите произведения на културата, са оставени, 
както видяхме,84 в компетенциите на провинциите. Поради това правната регулация на 
печатните издания е предмет на Закона за печата, съответно на Закона за медиите на 
отделните федерални провинции. Тези закони дават облика на свободата на печата по 
смисъла на член 5, параграф 1, изречение 2 от Конституцията и регламентират редица 
детайли, които са задължителни от гледна точка на конституционното право. Докол-
кото касаят т.нар. стари провинции, тези детайли произтичат от първата редакция на 
текста от 1963 г. Това е причината, поради която въпреки отделни различия установя-
ваме значително припокриване в съдържанието на правната регулация по отношение 
на структурата на законите за печата в отделните провинции.85 И все пак отделни про-
винции са приели нови медийни закони, в които са интегрирали правната регулация в 
областта на печата.86

III. Практическо значение на правната регулация на печатните издания 

Практическото значение на правната регулация на печатните издания се обуславя от 
всеобхватното присъствие на печатните медии в ежедневието и съзнанието на хората 
в едно информационно общество, както и от възможността за манипулация от стра-
на на печата, и в особена степен от страна на булевардните печатни издания. Само с 
няколко думи даден вестник би могъл да предизвика определено настроение сред на-
селението („Ние сме папа” – заглавие в немската преса след избирането на кардинал 
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Рацингер за папа – бел. прев.) и така да го направлява в определена посока. По този 
начин не са изключени манипулации на реципиента, който не е само читателят, а и 
случайният минувач покрай вестникарска будка, който успява да прочете само загла-
вието във вестника. В изпълнение на разпоредбите на член 5, параграф 1 от Конститу-
цията правната регулация на печатните издания задава правната рамка и контролните 
механизми, действащи при огромен брой релевантни обстоятелства.

IV. Правната регулация на печатните издания в член 5 от Конституцията 

1. Закрила на свободата на печата 

Закрилата на свободата на печата се обуславя от заданието на печата да задоволява 
необходимостта от информация на гражданите. Под закрила попадат индивидуална-
та и институционалната свобода на печата. Отделното лице има право да упражнява 
дейността си без вмешателство от страна на държавата и свободният печат се разбира 
като институция, която е под закрилата на държавата.87

a) НОСИТЕЛ НА СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА. Носител на свободата на печата88 са всички „физи-
чески и юридически лица, които развиват дейност в областта на печата”.89 Към тях се 
числят както журналистите, редакторите, издателите и печатарите, така и приемащите 
рекламни обяви.90 Физически лица също могат да се позовават на свободата на печата, 
стига да работят в областта на печата, въпреки че в тези случаи най-често свободата на 
словото се ползва с предимство.

б) ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА. Свободата на печата „се разпростира от съби-
рането на информация до разпространението на новини и съобщения”.91

 
Казус №9: На спортен репортер, отговарящ за футбола в местен вестник, е отказан достъп до мач 
на местния футболен клуб от Бундеслигата, въпреки че има свободно място на трибуната, където са 
настанени представителите на пресата. Като причина за отказа се посочва прекомерната критика 
на репортера след последния мач на отбора към новия треньор на клуба. Допустим ли е отказът?

„Правото на свободно създаване и оформление на печатните издания” е водещо.92 
Други важни принципи93 на свободата на печата са редакционната тайна,94 закрилата 
на ежедневната разследваща дейност на журналистите и свързаното с това право на 
отказ от даване на свидетелски показания, правото на достъп до открити за общество-
то мероприятия и правото на достъп на представители на печатни медии, респективно 
журналисти до големи спортни състезания.

При държавни мероприятия това не представлява проблем, тъй като те са общодостъ-
пни. Отказването на достъп на представител на пресата би противоречало на член 
5, параграф 1, изречения 1 и 2 от Конституцията.95 Правото на достъп важи обаче и 
тогава, когато се касае за частно мероприятие, каквото например е един футболен 
мач. В този случай става дума за действие на свободата на печата спрямо трети лица, 
което при определени обстоятелства се разпростира и върху частно организиран фут-
болен клуб. От §826 от Гражданския процесуален кодекс може да възникне изискване 
за достъп от страна на журналиста към футболния клуб, което да предизвика задълже-
ние за встъпване в отношение с журналиста. Въпреки това при проблеми с капацитета 
правото на достъп може да бъде ограничено, спазвайки принципа на равнопоставе-
ност между представителите на пресата.96

От закрилата на свободата на печата се ползва привилегированото третиране на раз-
пространението на придобитата по легален път информация, като под закрила могат 
да попаднат и резултатите от незаконно събрана информация.97 На издателите на вест-
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ници се гарантира и т.нар. право на тенденциозност, т.е. правото на публицистика в 
определена посока. С изключение на много специални информации негативната сво-
бода на печата означава, че не е на лице необходимост от публикация.98 Обхванати са 
също така и стопанските аспекти, като например правото на свободно създаване на 
печатни медии и публикуването на комерсиални рекламни съобщения като важна част 
от печата, както и доставката и разпространението на печатни издания.99 Тъй като без 
ефективно разпространение печатните издания не биха могли да изпълняват заданието 
си за създаване на мнение, вътрешните помощни функции на печата също подлежат на 
правна защита.100 Гарантирането не само на продукта, но и на потреблението му, е без-
условно. По този начин разпространението на вестници е една от основните вътрешни 
помощни функции на печата, които също попадат под закрилата на закона.101

в) ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ. Закрилата на свободата на печата има своите особености. Печатни-
те медии развиват своята дейност според принципите на частното стопанство.102 Тяхното 
право свободно да се създават е гарантирано от закона. Те обаче се намират в състояние 
на публицистична и икономическа конкуренция помежду си.103 Освен това свободата 
на печата е защитно (Abwehrrecht), а не задължително право (Leistungsrecht).104 Поради 
това държавата като субект на частното право може да предоставя държавни помо-
щи на печатни медии, например участие в държавни структури, единствено при стро-
го определени условия, които са силно ограничени поради опасността от изкривяване 
на конкуренцията при свободното създаване и изразяване на мнение.105 Напълно е из-
ключена възможността държавата като субект на частното право да подпомага отделни 
частни печатни издания чрез целенасочени субсидии, което би означавало нейна наме-
са в състоянието на публицистична конкуренция и на свободното създаване и изказване 
на мнение. Не на последно място това произтича и от основния принцип за ненамеса 
на държавата в пресата и от презумпцията за задължителна независимост на пресата от 
държавата.106 И накрая е необходима законова основа за всички държавни плащания 
към печатни медии поради потенциалното повлияване на свободата на печата.107 

2. Ораничения 

Поради т.нар. защита от полицейско посегателство над свободата на печата накърнява-
нето ѝ подлежи на законова аргументация и на регламентираните обичайни ограниче-
ния. Държавата като субект има право на намеса само при налични основателни при-
чини за накърняване на свободата на печата. В този случай обаче описаните ограни-
чения от член 5, параграф 2 от Конституцията са валидни в пълен обем спрямо печата.

 Казус №10:108 В докладите си за 1994 г. и 1995 г. Комисията за защита на Конституцията на провинция 
Северен Рейн Вестфалия е описала седмичното списание „Млада свобода” („Junge Freiheit”). Причи-
ната са „действителни основания за подозрение за дясноекстремистко поведение“. Срещу това упо-
менаване списанието подава конституционна жалба поради накърнена свобода на печата. Увенчана 
ли е тя с успех?

Като юридическо лице по смисъла на частното право списанието може да се позове на 
свободата на словото и на печата по силата на член 19, параграф 3 от Конституцията.109 
При описването на списанието в докладите на своята Комисия за защита на Консти-
туцията провинцията се позовава на §15, т. 2 от Закона за защита на Конституцията на 
Северен Рейн Вестфалия. Този закон е общовалиден.

Правото на информираност на обществеността чрез публикуването на до-
клади за защита на конституцията, което е описано в §15, т. 2 от Зако-
на за защита на Конституцията на Северен Рейн Вестфалия и чиято цел е 
разясняването на противоконституционни щения и дейности, както е видно 
от §3, т. 1 от Закона за защита на Конституцията на Северен Рейн Вест-
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фалия, служи на закрилата на свободния и демократичен обществен ред във 
Федерална република Германия и провинциите й. Това право не е насочено 
нито срещу определено мнение, нито срещу процеса на свободно създаване 
на мнение или срещу свободата на информацията като такава, а служи на 
закрилата на правно защитено благо, чиято защита произтича от общото 
законодателство, в случая Конституцията, и чиято закрила е задължителна 
независимо от това, дали то е застрашено или накърнено от изказано мне-
ние или по друг начин. 110

В този случай следва да се прилага теорията на взаимодействие111 на Федералния Кон-
ституционен съд, така че в повечето случаи свободата на печата се ползва от пре-
димство. Така в казус №10 Федералният Конституционен съд допуска описанието на 
издателството в докладите за защита на Конституцията при определени ограничения. 
Съдът не изключва възможността в упоменатите години 1994 и 1995 в списанието да 
са били публикувани противоконституционни мнения. Въпреки това „просто критика 
на конституционните ценности не е достатъчна като основание за предполагане на 
противоконституционни щения по смисъла на §15, т. 2 във връзка с §3, т. 3 от Закона за 
защита на Конституцията на Северен Рейн Вестфалия или като причина за негативно 
санкциониране на оповестяването в докладите за защита на Конституцията”.112 Според 
съда необходима предпоставка за това би било еднозначното твърдение, че изказва-
нията могат да се вменят на списанието. 

Свободата на печата се разпростира и върху желанието да се даде трибуна 
на автори с определена политическа нагласа, където им е предоставена голя-
ма свобода, без изданието да се идентифицира с всички публикации. По свое 
собствено мнение списанието „Млада свобода” е дясноконсервативно, но пу-
бликува статии на различни автори от десния политически спектър, които 
преследват различни цели. Между тях са и статии на известни политици и 
писатели, които не са заподозрени в противоконституционни щения. Следо-
вателно трябва да има основателни причини за идентифицирането на редак-
цията не с такива статии, а със статиите, които са визирани от съдилища-
та, или пък за публикуването в списанието на мнения от този политически 
спектър с единствената цел да се даде трибуна на противоконституционни 
мнения, които да се разпространяват по този начин сред обществеността.113

Поради тази причина Федералният Конституционен съд уважи жалбата и върна делото 
за преразглеждане от Административния съд.

V. Общозаконова регулация 

Общозаконовата регулация на свободата на печата е предмет на законодателството на 
отделните провинции. В детайлите си в отделните провинции тя е различна, но носи 
духа на основния закон за печата.114

1. Правна регулация на печатните издания в провинциите

Печатът изпълнява основното си обществено задание да набавя и разпространява но-
вини от обществено значение.

За по-задълбочено тълкуване: Издателите на законово релевантни печатни издания са задължени 
да предложат и при поискване на предоставят безвъзмездно на официалната библиотека на съответ-
ната провинция по един екземпляр от изданието за архивиране (§12 от Основния закон за печата).115
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Печатът има право да заема позиция, да критикува или да участва в създаването на 
мнение по друг начин (§3 от Основния закон за печата). Особеното значение, но и 
опасностите, които крият допустимите субекти на печата116 (§2 от Основния закон за 
печата), са предмет на значителни задължения. В този смисъл журналистите са длъжни 
старателно да разследват и да публикуват съответстващи на истината материали (§5 от 
Основния закон за печата).117 Поради отговорността на вестниците спрямо читателите, 
печатните медии са задължени да публикуват издателско каре (§7 от Основния закон 
за печата), а по силата на някои закони те са длъжни да оповестят дяловото участие 
на издателите на медията, така че потребителят да може да проследи участията във 
фирмата и свързаното с това повлияване на изразеното в изданието мнение. Въпреки 
че професията журналист не подлежи на регистрация в браншова организация, от-
говорните редактори следва да имат определена професионална квалификация, както 
и да изпълняват определени изисквания, отнасящи се до личната сфера, като напри-
мер задължителна адресна регистрация в страната (§8 от Основния закон за печата). 
От основно значение също така е и принципът за разграничаване между рекламна и 
редакционна част на печатното издание (§9 от Основния закон за печата), който оказва 
значително влияние върху графичното оформление на изданието.

2. Изисквания и защитни права в печата (Abwehrrechtе) 

Водещо значение за журналистическата работа особено на вестниците има основопо-
лагащото118 право на достъп до информация (§4 от Основния закон за печата)119 като 
институционална правна гаранция за задължението на държавата за закрила на печа-
та120 от различни институции,121 като тази гаранция не означава непосредствено право 
на подкрепа при журналистическата работа на печатните медии.122 

 Казус №11: Репортер на местен вестник се интересува от особеностите на литургията в местната 
църква, които са предмет на разговори в целия град. В града обаче се разпространява и слухът, че с 
църковната субсидия пасторът издържа три извънбрачни деца. Репортерът иска да направи репортаж 
за литургията и за това дали църквата плаща издръжката на децата. Има ли репортерът право да из-
иска информация по въпроса от енорията?

Църквата като юридическо лице също е подвластна на Конституцията и поради това 
подлежи на задължението за достъп до информация (§4 от Основния закон за печата). 
Това обаче важи само по отношение на сведения относно държавни дела.123 При инте-
рес на репортера относно особеностите на литургията църквата има право да откаже 
информация, тъй като тук става дума изключително за църковни дела. За разлика от 
това съмнението, че църквата изразходва пари на данъкоплатеца за издръжка на де-
цата на пастора, има светски характер и църквата е длъжна да даде отговор. 

От друга страна, журналистите и печатните медии могат да се защитят срещу посега-
телства от страна на държавата като се позоват например на правото на закрила от 
претърсвания и конфискации, както показва примера с претърсването на редакцион-
ните помещения на списание „Цицеро”. Конфискацията е възможна само при изпъ-
лнението на строги предпоставки.124

Освен това законите за печата на провинциите признават правото на опроверже-
ние.125 Предпоставка за позоваването на това право е фактическо твърдение в дадено 
печатно издание, което е накърнило позоваващия се на правото на опровержение. 
Опровержението от своя страна също трябва да се ограничи до представяне на факти 
(„факти срещу факти”). То може да е адресирано до отговорния редактор и издателя 
на периодично печатно издание. Потърпевшият може да се позове на правото на от-
печатване на опровержение само при условие, че може да докаже оправдан интерес 
към това (§10 от Основния закон за печата). В тези случаи се следват разпоредбите за 
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времевия отрязък за публикуване на опровержението, неговия размер и разположе-
ние в изданието. Опровержението може да касае само заглавието на даден материал 
и не се изисква да се отнася до цялостния текст.

В свое решение от декември 2007 г.126 Федералният Конституционен съд ограничава 
правото на опровержение в случаите, когато се касае за многозначителни твърдения 
в дадена статия на печатно издание. Правото на опровержение следва да се раз-
глежда в светлината на свободата на печата, която значително се накърнява чрез от-
печатването на опровержение. Следователно опровержението на многозначителни 
твърдения е допустимо само в случаите, когато предполагаемото скрито послание, 
срещу което е насочено опровержението, се натрапва на читателя като неопровер-
жимо. В конкретния случай става дума за иронична статия относно съдебно решение, 
което задължава физическо лице да възстанови 35 млн. евро. Твърденията в статията 
биха могли да бъдат разбрани така, сякаш свързани със случая акции са били наме-
рени в багажното отделение на плавателен съд. Това твърдение обаче не е изрично 
упоменато във въпросната статия.

 Казус №12: Специализирано икономическо издание публикува снимки от въздуха на вилата на из-
вестен телевизионен водещ и публикува следния текст под снимките: „До кея във водите на езерото 
се полюшва моторната яхта, а шезлонгите на терасата приканват към почивка”. Водещият се позовава 
на правото си на опровержение със следния текст: „На моя кей няма моторна яхта. Аз не притежавам 
такава”. Водещият се позовава на това, че му се внушава притежанието на луксозна вещ, каквато той 
няма и не счита за желана. Освен това той не се перчел с парите си.127 Изпълнени ли са предпостав-
ките за позоваване на право на опровержение?

Съпътстващият текст в казус №12 (в качеството му на т.нар. първо съобщаване) не 
съдържа твърдение, което се натрапва на читателя като неопровержимо доказател-
ство, че описаната и видна на снимките моторна яхта е собственост на телевизионния 
водещ. От избраната формулировка читателят може да остане с впечатлението, че опи-
саната моторна яхта е собственост на водещия, или поне допускането на това пред-
положение не може да се опише като напълно неоснователно. Това предположение 
обаче не е неопровержимо твърдение, тъй като съществуват и други възможности за 
тълкувание чия може да бъде показаната на снимките моторна яхта – например на гост 
на водещия или дори на някой папарак или фен, който иска да хвърли поглед върху ви-
лата му. Тъй като тълкуването на съпътстващия снимките текст, че описаната моторна 
яхта е собственост на телевизионния водещ, не представлява неопровержимо твърде-
ние, основанието за позоваване на правото на опровержение отпада напълно или 
поне дотолкова, доколкото водещият би искал да заяви, че не притежава моторна яхта.

3. Съдебен процес и процесуални детайли 

Между правната защита и медийното право съществуват множество пресечни точки, 
които касаят и правната регулация на печатните издания. Така например посегател-
ствата срещу свободата на печата, например отказването на достъп до информация,128 
подлежат на контрол от страна на административните съдилища, а спорни въпроси 
относно правото на опровержение са предмет на гражданското право.129

VI. Книгоиздавае 

Въпреки че книгоиздаването не подлежи на самостоятелна правна регулация, то есте-
ствено се намира под закрилата на свободата на печата. В този случай за книгоизда-
ването важат както правата, така и ограниченията на свободата на печата, например в 
рамките на закрилата на подрастващите. Освен това дадена книга може да се разглеж-
да като произведение на изкуството и като такова подлежи на свободата на изразява-

128a

128б

128в
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не в изкуството.130 Основните положения в областта на книгоиздаването се третират от 
Закона за издателската дейност, където авторът (съставителят) и издателят са свързани 
чрез договорно правоотношение (§1 от Закона за издателската дейност). По силата на 
този текст от закона от една страна произведението се предоставя на издателя за тира-
жиране. От друга страна издателят се задължава да разпространява даденото произве-
дение. Законът за издателската дейност регламентира правата за разпространение (§2 
от Закона за издателската дейност), детайлите на разпространението и други въпроси, 
свързани с правоотношенията между автор и издател, например хонорар (§§21 и след-
ващи от Закона за издателската дейност), правото на безплатни екземпляри (§25 от 
Закона за издателската дейност) и др.

Особеност в медийноправната закрила на свободната конкуренция в областта на кни-
гоиздаването представлява обвързването на коричната цена на книгите с определен 
размер по смисъла на съответния закон (Закон за обвързаността на коричната цена на 
книгите с определен размер). Допустимостта на тази обвързаност е спорна, особено в 
контекста на европейското право. По принцип при обвързаността на коричната цена 
става дума за уговорка между отделни издатели, с която доставчиците на книги се 
задължават да ги продават на крайния потребител на определена цена. Ограничената 
по този начин свобода на конкуренцията се оправдава в законодателството с култур-
ната функция на книгите, което изисква продажбата им на минимална цена.

 Казус №12а: Търговец на книги в интернет обвързва бонус мили за полети, които са спечелени пред-
варително при закупуването на книги с фиксиран размер на коричната цена, с продажната цена на 
нови книги, които предлага. Допустимо ли е?

Обвързаността на коричната цена с определен размер следва да се спазва и при кли-
ентски програми. Следователно описаната клиентска програма, свързана с бонус мили, 
е недопустима. Разрешено е или предоставянето на бонус мили от страна на търговеца, 
или валидирането им, но не и свързването на двете програми.

VII. Извод и речник 

В областта на печата правната регулация на периодичния печат, т.е. основно на вест-
ниците и списанията, както и на издателската дейност е от водещо значение. В тази 
връзка особено важно е да се познават терминологията и рамката на Конституцията и 
законите от общ характер. От особено значение е правилното боравене с терминоло-
гията в правната регулация на печата.

ПЕЧАТНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Основно понятие в правната регулация на печата е терминът за печатно 
произведение. Той е дефиниран в §6 от Основния закон за печата и в 
съответните, отчасти различаващи се,131 закони за печата на отделните 
провинции. Тук става дума основно за начина на производство на 
печатното произведение посредством печатарска машина или чрез 
други, пригодени за масово тиражиране способи, които служат за 
разпространението му.

ЖУРНАЛИСТ Професионален автор на материали в периодични печатни издания.

РЕДАКТОР132 Автор или редакторски обработващ публицистични текстове (събиране, 
преглеждане и подреждане на текстовете за публикация), който е 
натоварен с правото да взима решения.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР133 Редактор, който заема ръководна позиция и носи отговорност, 
включително и за икономическите резултати на печатното издание. 
Правната регулация на печата не познава термина „главен редактор”.
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ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР134 Определен от издателя редактор, който носи отговорност по смисъла 
на правната регулация на печата и който е упоменат в издателското 
каре (§8 от Основния закон за печата). Основанието за това изискване е 
избягването на анонимността в периодичния печат.

ПУБЛИЦИСТ Писател с отношение към актуални въпроси и към политиката. В този 
контекст терминът се припокрива със значението на термина за журналист.

СОБСТВЕНИК135 (Медиен) Предприемач (физическо или юридическо лице), който 
се занимава професионално с производството, тиражирането и 
разпространението на печатни произведения, който носи отговорност, 
включително и материална, и който има право да основе, придобие или 
продаде даден вестник и/или списание, както и да определя тенденцията 
в списването му.

ИЗДАТЕЛ136 Издателят има издателски права и изпълнява издателски функции, особено 
по отношение на определяне тенденцията в списването на печатните 
издания, които са му делегирани като физическо лице или съвкупност 
от физически лица. Издателят публикува дадено печатно издание, без 
да е негов (единствен) автор. Свързване на личността на собственика и 
издателя е възможно, но в практиката рядко срещано.

ПЕЧАТНИЦА Отговорният наред с издателя и собственика на печатното издание за 
отпечатването му притежател на печатница. Той следва също да бъде 
упоменат в издателското каре, тъй като има решаващо значение в 
производствения процес.137 В ежедневието се използва и думата „печатар” 
за служителите, които работят в печатница и са непосредствено свързани 
с отпечатването на печатното издание.

В. ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ 

Многопластовата правна регулация на електронните медии заема централно място 
както в практиката, така и в обучението.138

I. Терминът „електронна медия” 

1. Конституционният термин „електронна медия”

Терминът „електронна медия” не е дефиниран в Конституцията,139 тя го предполага 
(сравни по-горе номерация в полето 58). Поради тази причина той е силно повлиян 
от съдебната практика на Федералния Конституционен съд. В свое тълкувание на тер-
мина „електронна медия” Федералният Конституционен съд коментира още в първото 
си т.нар. решение за електронните медии,140 че те, както и печатът, са неделима част от 
модерните средства за комуникация, които влияят върху общественото мнение и служат 
за неговото оформяне. Следователно електронните медии не са само медии, а и фактор 
в общественото мнение, което от своя страна се счита за основополагащо във всяко 
свободно общество.141

Според досегашната съдебна практика на Федералния Конституционен съд терминът 
„електронна медия” в неговия конституционен смисъл се състои от три елемента:

Медийната услуга следва да е адресирана до широката общественост.
Медийната услуга следва да се разпространява чрез излъчвателна технология.
Медийната услуга се изразява в говор, звук или образ. Тази предпоставка е 

изпълнена само при условие, че медийната услуга има публицистично влияние, 
т.е. допринася за формиране на обществено мнение.
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Без съмнение към електронните медии се числят както радиото, така и телевизията, 
въпреки че в дефиницията не е изрично упоменато.142 Разграничаването между елек-
тронна медия и телемедия е по-сложно. В този случай се прави разлика между опре-
делението за електронна медия в конституционния и в общозаконовия смисъл.143

Конституционното право познава единствено термините „електронна медия” и „печат”, 
но не и „телемедия”. Поради тази причина такива медийни услуги следва да се причис-
лят към термина за електронна медия или към термина за печат. Федералният Консти-
туционен съд не оспорва отделянето от страна на законодателя на определени консти-
туционни форми електронни медии, които влияят на общественото мнение в по-слаба 
степен, от общозаконовия термин за електронна медия, както и поставянето им под 
по-либерален регулаторен режим.144 Конституционният термин „електронна медия” се 
интерпретира динамично и в широк смисъл, поради което има основание телемедиите 
да бъдат причислени към конституционния термин за електронна медия.145

2. Общозаконовият термин „електронна медия” 

От друга страна в общозаконовия смисъл146 Държавният договор за електронни медии 
различава между електронни медии и телемедии. При определянето на общозаконо-
вия термин за електронна медия Държавният договор се ръководи от дефиницията 
за линейни аудиовизуални медийни услуги (телевизионни програми) в Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги от 11 декември 2007 г., която влиза в сила на 19 декем-
ври 2007 г.147 Тази Директива е заменена от Директива 2010/13/ЕС от 10 март 2010 г.148 
за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и админи-
стративни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизу-
ални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) с цел по-голяма 
яснота и прегледност, като са въведени нова кодификация и поредни номера на на-
личните разпоредби със съответните обобщени съображения. Според общозаконовата 
дефиниция на §2, алинея 1, изречение 1 от ДДЕМ под електронна медия се разбира 
линейна информационна и комуникационна услуга; тя представлява програма, която е 
адресирана до широката общественост и се разпространява по предварително изготве-
на програмна схема чрез излъчване на движещи се образи или звук посредством елек-
тромагнитни трептения. Дефиницията се отнася и до услуги, които се разпространяват 
със заключен сигнал или чието приемане е възможно срещу допълнително заплащане. 
Това означава, че общозаконовият термин за електронна медия изключва нелинейните 
и текстови услуги. Освен това §2, алинея 3 от ДДЕМ изключва и други услуги, които по 
смисъла на дефиницията на §2, алинея 1, изречение 1 от ДДЕМ представляват електрон-
на медия. Особено значение има §2, алинея 3, №4 от ДДЕМ, който изключва от термина 
услуги, които не са журналистически и редакционно оформени. Това изключване до-
пуска предположението, че в своето решение за изключване на определени услуги от 
строгата регулация на електронните медии провинциите се ръководят от принципа за 
пълна липса на влияние върху общественото мнение. И накрая, Дванайсетото измене-
ние и допълнение на ДДЕМ въвежда в §20б специална регулаторна рамка за разпро-
странение на радио през интернет, според която такова излъчване вече не подлежи на 
лицензиране, а само на регистрирне.

Спрямо телемедиите се предприема т.нар. негативно ограничаване. Всякакви услуги, 
които не спадат към определението за електронна медия, се приемат за телемедии, в 
случай че не се касае за телекомуникационни или телекомуникационно поддържани 
услуги. В контекста на това негативно ограничаване под телемедии се разбират основ-
но информационни и комуникационни услуги по заявка (нелинейни услуги в смисъла 
на Директивата за аудиовизуалните услуги), тъй като предпоставка за общозаконовия 
термин за електронни медии е линейната услуга. Към тях се числят и услуги, които не 

183a

138б

138в
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се излъчват по предварително изготвена програмна схема или не съдържат движещи 
се образи и звук, тъй като това също са предпоставки за общозаконовия смисъл на 
термина за електронна медия.149 Не се касае за телемедия дори и в случаите, когато 
характеристиките на общозаконовия термин за електронна медия не са изпълнени, а 
става дума за телекомуникационна услуга по смисъла на §3, №24 от Закона за теле-
комуникациите, респективно за телекомуникационно поддържана услуга по смисъла 
на §3, №25 от Закона за телекомуникациите. Параграфи 3, №24 и 25 от Закона за теле-
комуникациите дефинират телекомуникационните, респективно телекомуникационно 
поддържаните услуги, като според разпоредбите на №6 предлагащият такива услуги е 
лице, което изготвя или участва в изготвянето на телекомуникационни услуги. Според 
№22 телекомуникацията е „технически процес на излъчване, предаване и приемане 
на сигнали чрез телекомуникационни съоръжения”. Телекомуникационни услуги са 
услуги, при които предаването на сигнала се извършва чрез телекомуникационната 
мрежа, включително и радиомрежа, срещу заплащане. Телекомуникационно поддъ-
ржаните услуги са услуги, при които самата услуга е извършена чрез телекомуникаци-
онна връзка и не се налага отделен от това акт на допълнителна услуга с помощта на 
телекомуникационната мрежа. Поради тази причина терминът за електронна инфор-
мационна и комуникационна услуга е висшестоящ по отношение на телекомуникаци-
онните услуги, електронните медии и телемедиите. В обобщение можем да кажем, че 
в отношението между правната регулация в телекомуникацията и медийното право 
правната регулация в телекомуникацията се грижи за техническите въпроси на пре-
носа на данни, а медийното право – за съдържанието им. Или опростено може да се 
каже, че правната регулация на телекомуникацията се отнася до услугите на телекому-
никацията, а медийното право – до услугите чрез телекомуникация.150 За определянето 
на дадена услуга като телекомуникационна от решаващо значение е въпросът дали 
услугата се състои само или поне предимно в предаването на сигнал в телекомуника-
ционната мрежа. В тази връзка важен пример е интернет-телефонията (Voice over IP).151

II. Нормативна основа 

Нормативната основа в областта на електронните медии е объркващо многолика.

1. Конституция 

На първо място следва да споменем разпоредбите на член 5, параграф 1, изрече-
ние 2 от Конституцията, който според своята формулировка гарантира свободата на 
изразяване в електронните медии. Този текст следва да се чете и тълкува само и 
единствено наред с решенията на Федералния Конституционен съд за електронните 
медии, които въз основа на кратката формулировка на цитирания член са развили 
диференцирани норми и детайлни изисквания към медийния ред във Федерална 
република Германия. Съдът счита гарантирането и развитието на демократична и 
многолика медийна среда за свое произтичащо от Конституцията задължение, чието 
следствие е неговият принос към утвърждаването на демократичните принципи в 
правната регулация на електронните медии. 

Основите на закрилата на свободата на електронните медии Федералният Конституци-
онен съд е положил в десет свои решения за електронните медии.

За по-задълбочено тълкуване: Тук следва да се има предвид, че Федералният Конституционен съд 
е автентичен тълкувател на Конституцията, която има задължителен характер (§31 от Закона за Фе-
дералния Конституционен съд) за всички държавни власти. Освен този задължителен характер на 
Конституцията всички решения на Федералния Конституционен съд, които определят даден закон за 
нищожен, са със силата на закон.
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В тези решения се разясняват принципите на дуалната система, въвежда се и се тълку-
ва терминът за „основно задоволяване”, разписват се изисквания към съдържанието 
на програмите на частните електронни медии, задава се рамката на основните про-
грамни принципи, развива се гарантирането на свободното съществуване и развитие 
на обществените електронни медии и се разписват ясни правила при определянето 
на размера на таксите за ползване на радио- и телевизионни услуги. Следващата та-
блица предлага преглед на основните решения на Федералния Конституционен съд 
за електронните медии.152

ПЪРВО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 12, 205)

В това решение от 1961 г. се касае за разграничаването на административните 
от законодателните компетенции на федерално и провинциално ниво 
и за изискванията към организацията на електронните медии, за да 
гарантират многообразието от мнения, както и за правните разпоредби 
относно ограничения честотен спектър. Съдът определя, че регулацията 
на електронните медии е от компетентността на провинциите и че 
електронните медии са неприкосновени за държавната власт. Според това 
определение на държавата като субект се забранява да извършва дейности 
в областта на електронните медии, включинелно и под частна форма.

ВТОРО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 31, 314)

Основен предмет на това решение от 1971 г. е определянето на 
общественото задание на електронните медии, което не се числи нито 
към определена професионална гилдия, нито към свободните професии. 
Повод за това решение е въпросът относно това дали таксите за ползване 
на радио- и телевизионни услуги подлежат на облагане с данък оборот. В 
това решение обществените медии се разглеждат като неприкосновени за 
държавата и подлежащи на правна закрила субекти на публичното право.

ТРЕТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 57, 295)

В това решение от 1981 г. за концесията на FRAG (Свободни медии АД) става 
дума за допустимостта на частните медии. За допускането на частни медии 
съдът изиска нормативна основа, която да отговори на определени условия. 
По този начин съдът поставя основите на т.нар. „дуална медийна система”, 
в която съвместно съществуват обществени и частни медии, при условие 
че частните медии спазват правните разпоредби, и особено разпоредбите, 
отнасящи се до гарантирането на плурализма в частните медии.

ЧЕТВЪРТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 73, 118)

Така нареченото „решение Долна Саксония” от 1986 г. е следствие на 
приетите в отделните провинции първи медийни закони след решението 
на Федералния Конституционен съд относно концесията на FRAG, в 
които провинциите възприемат дуалната система в медийната среда. 
Конкретното решение се отнася до това дали разпоредбите в медийния 
закон на провинция Долна Саксония относно частните електронни 
медии, и особено по отношение на гарантирането на плурализма 
и многообразието в програмите, са изчерпателни. Съдът смекчава 
изискванията към програмата на частните електронни медии въз основа на 
задължително произтичащия от финансирането чрез реклама програмен 
дефицит. Паралелно с това съдът определя основното задоволяване на 
потребностите от информация като обществено задание на обществените 
електронни медии. В този смисъл Федералният Конституционен съд 
счита, че отправянето на занижени програмни изисквания към частните 
електронни медии е допустимо само при условие, че обществените 
електронни медии изпълняват напълно своето задължение за всеобхватно 
информиране на населението. В това решение наблюдаваме развитие в 
сравнение с Трето решение на Федералния Конституционен съд. В резултат 
на това решение провинциите се договарят за изготвянето на „Държавен 
договор за нов ред в областта на електронните медии”, накратко Държавен 
договор за електронните медии, който влиза в сила на 1.12.1987 г.153
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ПЕТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 74, 297)

В решението от 1987 г. се касае за медийния закон на провинция Баден 
Вюртемберг. Тогавашният оператор SDR в качеството си на обществена 
електронна медия се обръща към съда поради несъгласието си с 
ограничението да не излъчва специализирани програми и да не участва 
в предоставянето на онлайн услуги. В резултат на това съдът прецизира 
определението за основно задоволяване на информационните потребности 
на населението. Основното задоволяване не бива да се разбира като 
минимално задоволяване на потребностите, а следва да обхваща цялата 
картина на програмните форми. Основното задоволяване на потребностите 
от информация изисква всеобхватност на темите и предлагане на всички 
програмни видове и форми, които технически са достъпни до широката 
общественост. Освен това чрез конституционноправови норми следва 
да се гарантират уравновесеността и многообразието в програмите, 
които да отразяват всички трендове сред обществеността. И накрая 
съдът определя, че обществените електронни медии извън заданието 
за основно задоволяване на информационните потребности трябва 
да имат възможността да развиват новите технологии и програмни 
форми. Това определение е следствие на идеята за публицистично 
съревнование и възможността, в бъдеще новите технологии и програмни 
форми да станат част от основното задоволяване на информационните 
потребности на населението. Поради това съдът определя изключването 
на обществените медии от възможността да предлагат специализирани, 
регионални и местни програми, както и услуги със звук и движещи се 
образи за противоконституционно, въпреки че оставя отворен въпроса 
дали и в каква степен тези услуги са част от основното задоволяване 
на информационните потребности на населението. Освен това съдът 
определя забраната за излъчване на реклама в обществените регионални 
и местни електронни медии за допустима.

ШЕСТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 83, 238)

Така нареченото „решение Северен Рейн Вестфалия” от 1991 г. се занимава 
с това дали законът за WDR (Westdeutscher Rundfunk) е в съответствие 
с Конституцията и се отнася до прецизирането на термина за основно 
задоволяване на информационните потребности на населението. По-
конкретно става дума за правото на свободно съществуване и развитие 
на обществените електронни медии, за въпроси относно смесеното 
финансиране, за предлагането на т.нар. нови услуги и за правото на 
обществените електронни медии да развиват дейност отвъд границата на 
класическите си задължения. Освен това решението касае изискванията към 
програмите на частните електронни медии и възможностите за съвместна 
дейност между обществени и частни електронни медии. Съдът тълкува 
термина за основно задоволяване на информационните потребности на 
населението динамично и счита правото на свободно съществуване и 
развитие на обществените електронни медии за гарантирано. Освен това 
признава произтичащото от свободата на електронните медии право на 
обществените електронни медии при известни ограничения да издават 
печатни издания, чието основно съдържание е от програмно естество.

СЕДМО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 87, 181)

В така нареченето „трето решение Хесен” от 1992 г. Федералният 
Конституционен съд признава произтичащото от свободата на 
електронните медии право на обществените електронни медии на 
функционално ориентирано финансиране. Това право обаче се отнася 
само до онези мерки, които касаят непосредственото изпълнение на 
заданието на медиите. Поради това съдът решава, че нововъведената 
забрана на оператора HR да излъчва реклама в своята трета телевизионна 
програма (към този момент подобна забрана е била вече в сила за 
останалите трети телевизионни програми) не представлява посегателство 
върху свободата на електронните медии, при условие че финансирането 
на медията е гарантирано. Според Федералният Конституционен съд в 
Карлсруе операторът HR не е представил доказателства, че без приходите 
от излъчена реклама финансирането на медията не би била гарантирана.
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ОСМО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 90, 60)

Решението от 1994 г. по повод на таксата за ползване на кабелна 
телевизия в Бавария е във връзка със седмото решение за електронните 
медии и се отнася до таксите за ползване на радио- и телевизионни 
услуги. (Тази такса е въведена само в Бавария. Първоначално е служела 
за подпомагане на развитието на кабелната телевизия в провинцията, 
след което се е събирала от Баварската държавна централа за нови медии 
с цел подпомагане финансирането на регионални и местни телевизии 
– бел. прев.). Съдът определя валидния до този момент механизъм за 
определяне на размера на таксата за противоконституционен поради 
посегателство срещу принципа за ненамеса на държавата. Съдът счита, че 
определянето на размера на таксата за ползване на радио- и телевизионни 
услуги се превръща в дилема, която може да бъде разрешена единствено 
процесуално. Изхождайки от това, съдът определя тристепенно 
производство, което по мнение на Федералния Конституционен съд ще 
доведе до уравниловка между интересите на гражданите, които плащат 
таксата, и на електронните медии и ще гарантира необходимите за 
дейността на обществените електронни медии финансови средства. По 
този начин съдът вменява решаваща роля на вещите лица, които следва 
професионално и отговорно да проверят заявените нужди на обществените 
електронни медии. Предложението на Федералния Конституционен съд 
следва да е от задължителен характер за провинциите, които определят 
размера на таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги чрез 
ДДЕМ или по друг начин. Вследствие на това решение през 1996 г. в 
Третото изменение и допълнение на ДДЕМ се възприема тристепенната 
система на таксата за ползването на радио- и телевизионни услуги. Според 
промените електронните медии вече са задължени да заявяват размера 
на необходимите им финансови средства в зависимост от изпълняваното 
задание. Необходимостта на представената заявка първо се проверява 
от комисия от вещи лица – Комисия за проверка и установяване на 
необходимите финансови средства на електронните медии (KEF)154 – и 
едва след това парламентите на отделните провинции определят размера 
на таксата, като се съобразяват с предложението на Комисията.

ДЕВЕТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 119, 181)

Второто решение по отношение на размера на таксите за ползване на 
радио- и телевизионни услуги касае възможността провинциите да не се 
съобразят с предложението на Комисията за проверка и установяване на 
необходимите финансови средства на електронните медии. Това решение 
потвърждава приетата от Осмото решение линия на поведение. Освен това 
решението се занимава със законовото оформяне на дуалната медийна 
система на фона на дигитализацията и конвергенцията. Според съдиите в 
Карлсруе (седалището на Федералния Конституционен съд – бел. прев.), 
въпреки отпадането на извънредната ситуация поради ограниченията в 
честотния спектър необходимостта от законово оформяне на медийния ред 
остава актуална. Именно поради влиянието върху широката общественост, 
актуалността и силата на внушение, които са присъщи на електронните 
медии, те имат водещо значение, което изисква правна регулация. Според 
конституционните съдии новите технологии засилват опасността от 
неспазване на принципа на многообразието в частните електронни медии 
поради засиления натиск на конкуренцията. Този натиск води по мнение на 
съда до изкривяване на действителността, предпочитане на сензационни 
новини и представяне на събитията в скандална светлина. Освен това 
продължава и процесът на хоризонтално и вертикално преплитане 
на медийния пазар. В този смисъл за Федералния Конституционен съд 
обществените електронни медии имат решаваща роля в обществото. 
Относно въпроса за таксата за ползване на радио- и телевизионни 
услуги съдът потвърждава правото на съответстващо на извършваната 
дейност финансиране, както и че определянето на размера ѝ следва 
да се извършва без повлияване от медийнополитически съображения. 
Законодателят няма право да преследва медийнополитически цели чрез 
определянето на размера на таксата за ползване на радио- и телевизионни 
услуги, както и да използва срока и размера на таксата за укриване или 
налагане на медийнополитически цели. На законодателя е забранено да 
злоупотребява с таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги, 
преследвайки своя политика в областта на електронните медии. Поради 
това законодателят се задължава да упомене изрично фактите, които 
налагат промяна в размера на таксата, и да се обоснове. Паралелно с 
приходите от таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги не 
се изключват други възможни източници на финансиране (спонсорства 
и реклама), но те не бива да са водещи. Използването на такова 
финансиране следва да се проверява редовно от законодателя, за да се 
избегне евентуално пренасочване на програмното съдържание към масова 
атрактивност, което води до ерозия на идентичността на обществения 
характер на тези електронни медии.

149а



121ЗОНА ПРАВО

ДЕСЕТО РЕШЕНИЕ

(Решение за електронните 
медии 121, 30)

Производството по делото е образувано въз основа на искане за 
съдебен контрол за законосъобразност на нормативни административни 
актове, което е подадено от парламентарната група на Германската 
социалдемократическата партия. Искането е насочено срещу измененията 
и допълненията на Закона за частните електронни медии на провинция 
Хесен относно правото на участие на политически партии в частни 
електронни медии. Според §6, алинея 2, №4 от Закона за частните 
електронни медии на провинция Хесен участието на политически партии 
или фирми, в които политически партии имат пряко или косвено участие, 
в частни медии е недопустимо поради принципа на ненамеса на държавата 
в електронните медии. Решението на Федералния Конституционен съд 
се занимава с въпроса, дали тази абсолютна забрана за участие на 
политическите партии в частни медии е в унисон с Конституцията. В този 
случай Втора колегия на Федералния Конституционен съд се позовава 
на повтарящото се съдебно решение на Първа колегия, според което 
свободата на електронните медии подлежи на законово оформяне. 
Освен това съдът потвърждава, че член 5, параграф 1, изречение 2 от 
Конституцията изисква неприкосновеност на електронните медии от 
държавата. Според съда принципът за ненамеса на държавата следва да 
се прилага и спрямо политическите партии, тъй като те се определят като 
близки до държавната власт, макар и да не са част от нея. От друга страна 
политическите партии се ползват от субективната свобода на електронните 
медии, която е засилена от текста на член 21, параграф 1, изречение 
1 от Конституцията относно съпричастността им към общественото 
мнение. Според втора колегия на Федералния Конституционен съд при 
уравняването на ненамесата на държавата в електронните медии и 
правата на политическите партии законодателят си е запазил известна 
свобода при оформянето на законовите разпоредби. При проверката 
на въпросните законови разпоредби колегията не се интересува само 
от това, дали правната регулация е подходяща за подпомагането на 
свободата на електронните медии, а също така и от това, дали преценката 
на отделните противопоставени правно защитени блага е адекватна, т.е. 
в тесен смисъл относителна. По този начин при тези законови разпоредби 
се предприема проверка на относителността, която до голяма степен е 
съпоставима с проверката при случаи на посегателства. Според съда в 
случаите, когато участието на политическите партии в частни медии е 
напълно недопустимо, е налице неадекватна преценка на интересите. От 
друга страна законодателят си запазва правото да наложи забрана на 
участие на политически партии в частни електронни медии, ако те по този 
начин повлияят на програмата на тези медии.

Освен гореописаните десет основополагащи решения на Федералния Конституционен 
съд, в областта на електронните медии има редица други важни решения. Те се отнасят 
до „конституционното значение” на свободата на електронните медии за свободния 
демократичен обществен ред (Лебах 1973 г.),155 за разпределянето на компетентността 
между Европейската общност, федералното ниво на държавна власт и провинциите въз 
основа на подменената от Директивата за аудиовизулните медийни услуги Директива 
на Европейската общност за предаването на телевизионни сигнали (1995 г.),156 за съста-
ва на медийните съвети и ролята на държавата при конституирането им (1995 г.),157 за 
правото на телевизионните оператори да излъчват репортажи от спортни събития, кои-
то са от обществено значение без да заплащат за това телевизионни права (1998 г.),158 за 
въпросите относно носителя на свободата на електронните медии като основно право, 
както и за общата предприемаческа свобода на юридическите лица в областта на елек-
тронните медии (решение радио „Екстра” 1998 г.),159 за разпростирането на икономи-
ческата свобода на електронните медии например върху мърчандайзинга (Гулденберг 
1998 г.)160 и правото на законодателя да се намесва в организационната структура на 
електронните медии при спазване на програмната свобода (радио Бремен 1999 г.).161

През 2012 г. се очаква важно решение на Федералния Конституционен съд относно 
принципа за ненамеса на държавата в състава на органите на медиите. Свързаните 
с очакваното съдебно решение въпроси придобиха обществен интерес след реше-
нието на Управителния съвет на ЦДФ (ZDF, Втора германска телевизия – обществена 
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телевизия – бел. прев.) да не се съобрази с предварително съгласуваното предложе-
ние на Генералния директор за повторното назначаване на Николаус Брендер за Гла-
вен редактор на телевизията.162 В началото на 2011 г. правителството на провинция 
Райнланд-Пфалц подава искане за проверка от страна на Федералния Конституционен 
съд на съответствието на Държавния договор за ЦДФ с Конституцията. Към това ис-
кане се присъединява и Хамбург (със статут на отделна провинция – бел. прев.) и по-
дава отделно искане за проверка на съответствието с Конституцията. Спорният въпрос 
се отнася до състава на надзорните органи на ЦДФ, т.е. на Телевизионния съвет и на 
Управителния съвет. В зависимост от различните методи на изчисление държавните и 
партийни представители в 77-членния Телевизионен съвет представляват 46% или над 
66%. Тази разлика се дължи на това, че освен излъчените от държавата и провинциите 
общо 19 члена други 12 члена са представители на политическите партии. Други 16 
члена, които са представители на изрично упоменати в Държавния договор области, 
се излъчват от министър-председателите и не подлежат на предварителни предложе-
ния от страна на отделните браншови организации. При излъчването на останалите 
членове на съвета, с изключение на петимата членове, представители на църквите и 
Централния съвет на евреите в Германия, министър-председателите имат също воде-
ща роля, тъй като имат право да номинират за член на съвета по три кандидатури от 
предложените от съответните организации и сдружения. Пет от четиринайсетте члена 
на Управителния съвет на ЦДФ са представители на провинциите, а един – на държа-
вата. Провинциите, в които на власт е Християндемократическият (в Бавария Христи-
янсоциалният – бел. прев.) съюз, считат, че Държавният договор за ЦДФ, въпреки ви-
соката квота на държавата, е в съответствие с Конституцията. Според тяхното станови-
ще в състава на органите на медията не може да се установи нарушение на принципа 
за ненамеса на държавата. Решението на Федералния Конституционен съд се очаква с 
нетърпение в средата на 2012 г.

2. Държавни договори 

Един от основните източници на медийното право представляват Държавните дого-
вори, които провинциите сключват като автономни носители на държавната власт163 и 
които съвместно с правната регулация на електронните медии представляват материя, 
която според правното устройство подлежи на одобрението на парламента на съот-
ветната провинция. По своето правно естество Държавните договори се числят към 
самостоятелен вид „провинциално право”164 като държавна форма на федеративното 
договорно право на Федерална република Германия извън федералното,165 провинци-
алното166 и международното право.167 Задължителният характер на тези Държавни до-
говори може да бъде сравнен с този на договорите, касаещи международното право.168

За по-задълбочено тълкуване: Държавният договор подлежи на изпълнение, залегнало в закон, 
за да придобие юридически смисъл и да стане част от провинциалното право. По смисъла на теори-
ята за трансформация даден закон дори е безусловен, за да се превърне Държавният договор в част 
от правото на съответната провинция. По силата на член 72, параграф 2 от Конституцията на Бава-
рия обаче парламентарното одобрение на Държавни договори, а с това и на Държавен договор за 
електронни медии, не е предмет на законово оформяне, а на съответно решение за одобрение от 
парламента.169 Без да навлиза в крайни подробности, Федералният Конституционен съд изрично е 
одобрил методиката, при която решение за одобрение на парламента, както е предвидено в бавар-
ското право, води до влизането в сила на Държавни договори като част от провинциалното право 
на съответната провинция.170 По този начин Федералният Конституционен съд показва, че следва 
все по-често прилагания в международното право т.нар. принцип за задължителност. Според този 
принцип за задължителност обикновеното одобрение на даден Държавен договор е достатъчно за 
това той да се превърне в част от провинциалното право. На практика това означава, че по силата 
на принципа за задължителност разпоредбите на съответния Държавен договор влизат в сила за 
съответната провинция. Въпреки това, материално погледнато, те остават договорни разпоредби, 
чието тълкуване има своите особености.
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Изхождайки от съдебната практика на Федералния Конституционен съд, чрез Държав-
ния договор за електронните медии провинциите са създали през 1987 г. своеобразна 
Конституция на дуалната система в областта на електронните медии, която позволява 
паралелното съществуване на обществени и частни електронни медии.

Днес Държавният договор за електронните медии, който чрез своето десето изменение 
и допълнение се преименува на Държавен договор за електронни и телемедии, важи в 
своята версия на петнадесето изменение и допълнение като част от ДДЕМ в обединена 
Германия.171 В общите разпоредби на ДДЕМ (§§1–9 от ДДЕМ) се съдържат важни тер-
минологични определения относно обществените и частните електронни медии, като 
например за електронна медия (§2, алинея 1, 3 от ДДЕМ), както и §2, алинея 2 от ДДЕМ 
относно програмата на електронните медии (№1), за предаване (№2), за обща програма 
(№3), за специализирана програма (№4), за частична програма в рамките на основната 
програма (№5), за регионална програма (№6), за реклама (№7), за скрита реклама (№8), 
за спонсориране (№9 във връзка с §8 от ДДЕМ), за телешопинг (№10), за продуктово 
позициониране (№11), за т.нар. набор от програми (№12), за доставчик на платформа 
за (онлайн) излъчване (№13) и за доставчик на аудиовизуална медийна услуга (№15). В 
§2, алинея 2 №15 до №20 от ДДЕМ се съдържат други определения, които се отнасят до 
това, какво се разбира под „информация” (№15), „образование” (№16), „култура” (№17), 
както и под „свързана с основната програма телемедия” (№19) и „медийна услуга, напо-
добяваща печатно издание” (№20). Освен това Държавният договор за електронни ме-
дии нормира по-обхватни въпроси, като например относно отразяването на обществе-
но значими събития (§4 от ДДЕМ), правото на телевизионните оператори да излъчват 
репортажи от спортни събития, които са от обществено значение без да заплащат за 
това телевизионни права (§5 от ДДЕМ), както и относно основните правила при излъчва-
нето на реклама (§7 от ДДЕМ), вплитането на реклама и спонсорство в програмата (§8 от 
ДДЕМ) и относно томболи и други игри с награди (§8а от ДДЕМ). Останалите дефиниции 
на типични органи на обществените електронни медии, т.е. Обществен съвет, Управите-
лен съвет172 и Генерален директор, се съдържат в Законите за електронни медии на от-
делните провинции, в Държавните договори на медиите, които са представени в повече 
от една провинция, както и в Държавния договор за ЦДФ.173

Разпоредбите във втори раздел се отнасят до обществените електронни медии (§§11–
19а от ДДЕМ). Освен заданието на тези медии и предлаганите от тях аудиовизуални 
медийни услуги в §§11 и следващи от ДДЕМ, към които след дванадесетото изменение 
и допълнение на ДДЕМ се числят и телемедиите (§11а, алинея 1 от ДДЕМ), предмет на 
тази част от ДДЕМ е финансирането им, и по-специално чрез таксата за ползване на 
радио- и телевизионни услуги, която от 1 януари 2013 г. ще се преименува на вноска 
за ползване на радио- и телевизионни услуги (§§12 и следващи), времевото огранича-
ване на излъчваните в радио- и телевизионните програми рекламни блокове (§16 от 
ДДЕМ), както и отделните програми на обществените радио- (§11в от ДДЕМ) и телеви-
зионни (§11б от ДДЕМ) оператори. Разпоредбите на §§11г и §§11е от ДДЕМ определят 
правото на обществените електронни медии да предлагат и разпространяват телеме-
дии, т.е. онлайн-услуги по заявка.

В трети раздел на ДДЕМ се съдържат разпоредбите относно частните електронни ме-
дии. В седем подотдела са разписани нормите за регистрация и съобразност с Консти-
туцията (§§20–24 от ДДЕМ), гарантирането на многообразието на мнения (§§25–34 от 
ДДЕМ),174 организацията на медийния надзор и финансирането на особени поръчки 
(§§35–40 от ДДЕМ), основните положения в програмата (§41 от ДДЕМ) и правото на 
програмно време от трети страни (§§42 от ДДЕМ), финансирането на частните елек-
тронни медии, рекламата и телешопинга (§43–46 от ДДЕМ), както и за защитата на 
личните данни (§47 от ДДЕМ).
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Четвърти раздел третира ревизията на Федералния Конституционен съд (§48 от ДДЕМ) 
и административните нарушения (§49 от ДДЕМ).

Параграфи 52, 52а-е, 53 и 53а и 53б от петия раздел на ДДЕМ се отнасят до регулацията 
на платформите и носителя на излъчване.

Освен това Държавният договор за електронни медии в обединена Германия съдържа и:

Държавния договор за АРД (ARD – Обединение на радио- и телевизионните 
обществени медии във Федерална република Германия – бел. прев.);

Държавния договор за ЦДФ (ZDF);
Държавния договор за таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги, 

който се заменя от влизащия в сила на 1 януари 2013 г.
Държавен договор за вноската за ползване на радио- и телевизионни услуги;
Държавния договор за финансиране на електронните медии;
Държавния договор за корпоративната организация по смисъла на публичното 

право Дойчландрадио (Deutschlandradio).

3. Медийно законодателство в отделните провинции 

В отделните провинции наред с ДДЕМ съществува и съответен Закон за електронни-
те медии, респективно Закон за медиите, които между другото чрез медийния съвет 
във всяка отделна провинция и неговите органи регулират надзора над частните 
електронни медии.175

През последните години някои провинции (например Саарланд, Райнланд-Пфалц) 
обединиха своите специализирани закони за печата и за електронните медии в общ, 
най-често наречен Закон за медиите, като в него записаха някои общи за двата раз-
дела разпоредби.

За по-задълбочено тълкуване: Правното основание дори и на представените в повече от една про-
винция медии, като МДР (MDR в провинциите Саксония, Саксония Анхалт и Тюрингия – бел. прев.), 
НДР (NDR в провинциите Долна Саксония, Мекленбург Предна Померания, Шлезвиг Холщайн и Хам-
бург – бел. прев.), СВР (SWR в провинциите Баден Вюртемберг и Райнланд-Пфалц – бел. прев.) и РББ 
(RBB в провинциите Берлин и Бранденбург – бел. прев.)176 са Държавни договори на съответните про-
винции. В провинциите действат съответно общи медийни съвети, например в случая с SWR това са 
провинциите Баден Вюртемберг и Райнланд-Пфалц, създадени въз основа на Държавен договор за 
електронни медии. За разлика от тях в провинциите, където има само една обществена електронна 
медия, т.е. ВДР (WDR в Северен Рейн Вестфалия – бел. прев.), СР (SR в Саарланд – бел. прев.), ХР (HR в 
Хесен – бел. прев.), РБ (RB в Бремен – бел. прев.) и БР (BR в Бавария – бел. прев.) в сила е един Закон 
за електронните медии, например Законът за ВДР в Северен Рейн Вестфалия.

4. Правилници и директиви

В допълнение медийните съвети в отделните провинции са изработили въз основа на 
разпоредби в ДДЕМ (сравни например §§33, 46 от ДДЕМ) и в медийния закон на съот-
ветната провинция редица правилници и директиви.177 

III. Практическо значение и исторически контекст на правната регулация на електрон-
ните медии 

1. Практическо значение

Практическото значение се обуславя на първо място от влиянието на радио- и теле-
визионните програми върху общественото мнение, което във времена на медийна 
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конвергенция се допълва от нови правни въпроси. Електронните медии са желана и 
оспорвана територия в обществения живот, с цел споделяне на различни по своето 
съдържание информации, мнения и други съобщения, например рекламни.

2. Исторически контекст 

През 1923 г., по време на Ваймарската република, се създава т.нар. „Всеобщо обще-
ствено радио”. Тогавашната Конституция не познава радиоразпръскването, което към 
този момент се намира в началото на своето развитие. По тази причина радиото зажи-
вява в едно свободно от правна регулация пространство, до момента, в който различ-
ни министерски разпоредби не налагат съобразяването с интересите на засегнатите 
страни, като например правителството, провинциите и частните радиостанции. Още 
през 1925 г. всички фирми, занимаващи се с радиоразпръскване, са обединени в Им-
перското дружество за радиоразпръскване, а Имперските пощи започват събирането 
на такси за ползването на радио. През 1932 г. държавата припознава радиостанциите 
като своя собственост и задължава частните радиокомпании да отстъпят дяловото си 
участие на държавата. Имперското дружество за радиоразпръскване и регионалните 
радиокомпании преминават изцяло (основно) в ръцете на Райха и на провинциите, 
така че през 1932 г. вече съществува единствено държавно радио.

През 1933 г. тази организация на радиоразпръскването улеснява нацисткия режим, и 
особено неговия министър на „пропагандата и информацията”, да превърнат държав-
ното радио в най-важния инструмент за манипулация и пропаганда след обществе-
ността. Това развитие онагледява слабостта на Ваймарската република, чиято правна 
рамка допуска намеса на държавната власт и централизация в радиоразпръскването.

Възникването на федеративно устроената медийна система първоначално в Западна, 
а днес и в обединена Германия е следствие от наложените от британците и амери-
канците основни изисквания в съответните окупационни зони, които от своя страна 
се дължат на негативния опит с държавното радиоразпръскване от времето на Вай-
марската република и превръщането му в инструмент на нацистката пропаганда. Сил-
но застъпеният федеративен принцип в новото устройство на медийната система в 
Германия се дължи на американците, а общественият им характер – на британците. И 
двете страни са обединени от идеята за създаването на демократични медии, които 
нито да са подвластни на държавната власт или партиите, нито на отделни обществени 
групи, например капиталовложителите, а да принадлежат единствено на обществото. 
За разлика от организацията и устройството на печатните медии въз основа на прин-
ципите на частната пазарна икономика, в областта на радиоразпръскването е взето 
решение медиите да са обществени. Идейните бащи на новото радио залагат на т.нар. 
вътрешноплуралистични надзорни органи, съставени от представители на различни 
обществени групи и прослойки. Ненамеса на държавата, федерализъм и плурализъм 
с цел гарантиране на всеобхватна и уравновесена информация на гражданите – това е 
основата на радиоразпръскването във Федерална република Германия.

Споровете около текста на бъдещия основен медиен закон започват още през 1947–
1948 г. и се задълбочават през 50-те години, когато телевизията набира все по-голяма 
популярност.

За по-задълбочено тълкуване: Според плановете на тогавашното федерално правителство, залегнали 
през 1953 г. в законопроекта за Федерален закон за медиите, цялата дейност по подготовка и излъчване 
на телевизионни програми и на радиопрограми на къси и средни вълни, както и научноизследовател-
ската дейност в областта на радиото и телевизията, е трябвало, подобно на регулацията във Ваймарската 
република, да бъде обединена в обща институция и поставена под надзора на федералното правител-
ство. Не на последно място с цел да се предотвратят тези датиращи още преди 1950 г. планове, но и 
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за да се решат всички отнасящи се до медиите въпроси, все по-интензивно се повдига въпросът за 
съвместна дейност на новосъздадените в трите западни окупационни зони медийни съвети. Тези идеи 
водят до създаването на Обединението на радио- и телевизионните обществени медии във Федерална 
република Германия (АРД) на 9–10 юни 1950 г. като елемент на федеративния устройствен принцип, чий-
то устав първоначално представлява единствената правна норма на АРД. В устава е уредено и членство-
то в Сдружението, чиито членове днес са 9 електронни медии в отделните провинции, както и „Дойче 
веле” („Deutsche Welle”). По този начин медийните съвети на провинциите доказват, че федеративният 
принцип в медийното устройство е в състояние да разрешава прекрачващи границите на провинциите 
въпроси, като например изграждането и излъчването от 1 ноември 1954 г. на обща за територията на 
цялата страна телевизионна програма, при това без наличието на държавен договор като правна ос-
нова. Такава правна основа съществува едва от 1 януари 1992 г. под формата на влезлия тогава в сила 
Държавен договор за АРД, от който обаче не произтича упълномощаването за изграждане и излъчване 
на обща за територията на цялата страна телевизионна програма, а само задължава обществените елек-
тронни медии в отделните провинции да излъчват наличната обща телевизионна програма.178

Със създаването на обединението АРД през 1950 г. и въвеждането на обща за територи-
ята на страната телевизионна програма от 1 януари 1954 г. все още не е предотвратена 
опасността за независимостта и за федеративната структура на обществените медии. Бун-
десратът (горната камара на германския парламент, където са представени провинциите 
– бел. прев.) и голяма част от депутатите в Бундестага (долната камара на германския пар-
ламент – бел. прев.) отхвърлят законопроекта на федералното правителство, но въпреки 
това през 1960 г., по време на канцлерството на Конрад Аденауер, се създава Германското 
телевизионно дружество ООД (Deutschland-Fernsehen GmbH), което като субект на пу-
блично-частната държавна собственост трябва да изгради и излъчва втора телевизионна 
програма. Тъй като нито една провинция не е съдружник в това дружество, федералната 
държава е притежател на всички дялове като единствен собственик. Този факт е оспорен 
от първото т.нар. „телевизионно” решение на Федералния Конституционен съд,179 нарича-
но „магна харта” на правната регулация на електронните медии.180 С това свое решение 
Федералният Конституционен съд за първи път се поставя в ролята на основен и решаващ 
фактор в правната регулация на електронните медии с последващи решения за електрон-
ните медии181 и в контекста на най-новата история на Федерална република Германия, 
чийто най-нов и голям крайъгълен камък е обединението на Германия, като развива кон-
ституционната основа на правната регулация на електронните медии.182

IV. Правната регулация за електронни медии в член 5 от Конституцията 

Съдебната практика на Федералния Конституционен съд е оставила траен отпечатък 
върху различните аспекти на правната регулация за електронни медии в член 5 от Кон-
ституцията. Свободата на електронните медии представлява на първо място свобода в 
полза на трети лица, която служи на свободното създаване на индивидуално и обще-
ствено мнение и едновременно с това е основна подлежаща на оформяне в законов 
текст предпоставка за функционираща демокрация.

1. Служеща свобода 

По принцип основните права съдържат свободи, които служат на самоосъществява-
нето на личността. В качеството си на свобода на действие те закрилят субективно-
правни, индивидуални интереси. Паралелно с това съществуват гарантирани право-
мощия, които в интерес на трети лица са защитени от принуда и намеса на държавата. 
При тези основни права става дума за служещи свободи или свободи в полза на трети 
лица. Свободата на електронните медии се разбира като такава служеща свобода.183 
Нейният смисъл може да бъде в признаването на правото на даден правен субект на 
автономно действие, изразяване и решение, тъй като е налице обществен интерес 
към произтичащия от автономното действие, изразяване или решение интелектуален 
продукт или предмет, или защото закрилата на свободата на действие служи на гаран-
тирането на правата и свободите на трети лица.
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2. Необходимост от оформяне в законов текст

Поради своя служещ характер функцията на член 5 от Конституцията не се изчерпва с 
предпазването от намеса на държавата. Свободата на електронните медии, която е необ-
ходимо да бъде оформена в законов текст, по-скоро повелява създаването на ред, който 
да осигурява и гарантира многообразието на мнения, така че електронните медии да не 
са изложени на опасността от вмешателство от страна на държавата, на отделни обще-
ствени групи или дори на една обществена прослойка. Поради това според тълкуването 
на Федералния Конституционен съд духът на Конституцията не се изразява в закрилата 
на свободата на електронните медии, ако той е оставен на произвола на съдбата.

Законодателят е задължен от Конституцията да гарантира свободата на информация 
на гражданите, а от там и уравновесеността и многообразието на електронните ме-
дии. Основните елементи са осигуряването на уравновесеност, неутралност и липса 
на тенденциозност.184 Програмите за страната до голяма степен следва да отговарят на 
многообразието на мнения. Освен това не трябва да се допуска електронните медии 
да попадат под влиянието на дадени обществени прослойки, както и е необходимо да 
се подсигури представителността на програмата спрямо обществото.

3. Структурни принципи на свободата на електронните медии 

Основните структурни принципи на свободата на електронните медии представляват 
ненамесата на държавата, плурализмът и свободата на програмата.

a) НЕНАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА. Предпоставка за изпълнението на конституционното задание 
на електронните медии е независимостта от държавата. След като електронните медии 
следва да посредничат между държавата и гражданите в процеса на свободно, инди-
видуално и многообразно създаване на мнение, то този процес следва да протича сво-
бодно и независимо.185 Особено в публицистичната функция на електронните медии 
намесата на държавата е недопустима, като например тя не бива да се намесва в про-
грамата или други интереси на електронната медия, както и да ги накърнява или дори 
инструментализира и овладява.186 В този смисъл оправдано се използва терминът „прин-
цип за ненамеса на държавата”, въпреки че Федералният Конституционен съд предпо-
чита термина „независимост от държавната власт”. Според съдебната практика на Феде-
ралния Конституционен съд принципът за ненамеса на държавата изисква спазването 
на забраната държавата да се явява като субект, предлагащ медийна услга,187 както и на 
забраната за определящо влияние от страна на държавната власт върху програмата на 
електронните медии.188 Съдебната практика на Федералния Конституционен съд обаче 
не изключва възможността, назовани от държавата лица, включително от парламентите, 
да са членове на контролните органи на обществените електронни медии189 и на медий-
ните съвети на провинциите.190 Следствие на принципа за ненамеса на държавата е за-
браната за собственост на държавата на електронни медии. Член 5, алинея 1, изречение 
2 от Конституцията следователно изисква държавата да не притежава обществени елек-
тронни медии, респективно да не ги доминира.191 По този комплекс от въпроси Феде-
ралният Конституционен съд е дал основни препоръки, но общо погледнато се е изказ-
вал значително въздържано. Причина за това е преди всичко фактът, че въпросът дали 
конкретен състав на даден орган нарушава принципа за ненамеса на държавата до този 
момент не е бил предмет на конкретно съдебно производство.192 В литературата193 често 
се изразява съмнението, че поради големия брой причислени към държавната власт 
членове съставът на Телевизионния, а и на Управителния съвет на ЦДФ е несъвместим 
с принципа за ненамеса на държавата. Този въпрос придоби обществен интерес след 
решението на Управителния съвет на ЦДФ да не се съобрази с предварително съгласу-
ваното предложение на Генералния директор за повторното назначаване на Николаус 
Брендер за главен редактор на телевизията.194
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И по отношение на състава на органите на електронните медии принципът за нена-
меса на държавата гарантира протичането на свободен, независим и ориентиран към 
многообразие процес на създаване на мнение чрез посредничеството на електрон-
ните медии. Поради това намесата на държавата особено в публицистичната функ-
ция на електронните медии е недопустима, като например тя не бива да се намесва 
в програмата или други интереси на електронната медия, както и да ги накърнява, 
инструментализира и овладява. Свързаните с необходимост от оформяне в законов 
текст възможности за вмешателство следва да бъдат максимално ограничени.195 Без-
спорно адресати на принципа за ненамеса на държавата са представителите на пра-
вителствата и на изпълнителната власт,196 но и представителите на законодателя, т.е. 
членовете на парламентите.197 Спорно обаче остава дали представителите на полити-
ческите партии трябва да се причисляват към държавната власт, съответно дали спря-
мо тях следва да се прилага принципът за ненамеса на държавата.198 Позовавайки се 
на своето Първо решение за таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги,199 
Федералният Конституционен съд дава ясно тълкуване на този въпрос в решението 
си относно участието на политическите партии в електрони медии.200 Съдът подчер-
тава, че за разлика от други обществени сили политическите партии се характери-
зират с особена близост до държавната власт, тъй като тя е тяхна цел, и поради това 
обстоятелство те упражняват особено влияние както върху състава на най-висшите 
държавни органи, така и върху държавната воля чрез въздействие върху държавните 
институции и най-вече чрез влияние върху решенията на парламента и правител-
ството. Към това трябва да се добавят и персоналния конфликт на интереси между 
политическите партии и държавните органи.201 Поради това принципът за ненамеса 
на държавата следва да се спазва както по отношение на участието на политическите 
партии в частни електронни медии, така и по отношение на участието им в надзора 
на обществените електронни медии.

Принципът за ненамеса на държавата обаче съвсем не се изчерпва със забраната на 
правото на собственост, както сполучливо е описано относно състава на органите на 
електронните медии. По-важна е забраната на всякакъв вид участие на държавата или 
нейни представители в електронните медии, което би могло да повлияе на формата и 
съдържанието на програмата им.202 Така следва да обобщим, че не се допуска пред-
ставители на държавата и/или политическите партии нито сами, нито съвместно да 
упражняват влияние върху програмата на електронните медии. Опасността от подобно 
вмешателство следва да се предотврати чрез регулация относно състава на органите 
на електронните медии. В тази връзка следва особено да се има предвид опасността от 
възможно съвместно участие и вмешателство на държавата и политическите партии.203 
Федералният Конституционен съд с право подчертава, че склонност за инструментали-
зиране на електронните медии може да има не само правителството, но и политиче-
ските парии.204 Представителността на федерално ниво, респективно хомогенността на 
държавните представители в органите на електронните медии не е достатъчен довод, 
който да оправдае завишения брой представители на държавната власт и на полити-
ческите партии. Тук не става дума за възможно държавно повлияване в определена 
политическа посока, а за забраната на вмешателство от страна на държавната власт 
като такава. Освен това аргументът за липсата на хомогенност не е меродавен, тъй 
като представителите на отделните провинции рано или късно се отдават на партий-
ната си принадлежност и по този начин се ръководят в действията си от партийната 
логика. Това важи особено тогава, когато членове на органите на електронните медии 
са не само номинирани от държавата представители, но и представители на полити-
ческите партии. Съвместните действия на представителите на политическите партии и 
на държавната власт неутрализират привидната представителност на федерално ниво. 
В допълнение изключително сполучливо се подчертава, че склонността към „пакетни 
решения” и гласувания в „приятелски кръгове” по партийна линия в крайна сметка 
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свързва на пръв поглед различните интереси. При това положение, при един реали-
стичен поглед върху темата, за който Хубер с право апелира, аргументът за липсваща 
хомогенност, която следва да изключи възможността за значително или преобладава-
що държавно или партийно вмешателство, се обезличава.205 На фона на конкретния 
състав на Телевизионния съвет на ЦДФ дори и при едно по-общо тълкуване, т.е. при 
абстрахиране от забраната на правото на собственост, се налага мнението, че прин-
ципът за ненамеса на държавата не е спазен.206 Яснота по въпроса ще внесе решение-
то на Федералния Конституционен съд по искането за проверка на съответствието на 
Държавния договор за ЦДФ с Конституцията, което се очаква през 2012 г.

б) ПЛУРАЛИЗЪМ. Произтичащата от свободата на електронните медии законова регула-
ция следва да отговаря на изискванията за многообразие на мненията и за уравновесе-
ност.207 Нито многообразната, нито уравновесената програма обаче са достатъчни, за да 
изпълнят конституционните изисквания. Уравновесената програма не означава автома-
тично, че тя е многообразна. И обратно – многообразната програма не изпълнява ав-
томатично изискването за уравновесеност. Това изискване се отнася както до частните, 
така и до обществените електронни медии. Според съдебната практика на Федералния 
Конституционен съд Конституцията задължава провинциите в качеството им на зако-
нодател в областта на частните електронните медии да гарантират многообразието на 
частните електронни медии, а от там и на мненията.208 В този случай не става дума само 
за отговорност на провинциите, а за тяхното задължение да осигурят такъв правен ред, 
който да гарантира изпълнението на поставените в Конституцията цели. 

Според съдебната практика на Федералния Конституционен съд съответната законова 
регулация не води до ограничаване на свободата на електронните медии, а я оформят 
в законов текст. В тази област законодателят има голяма свобода на действие.209 Той 
може да избира между вътрешноплуралистичен, външноплуралистичен или смесен 
модел.210 Федералният Конституционен съд в общи линии фаворизира комбинация-
та от външен и вътрешен плурализъм. Уравновесеността на мненията се гарантира 
чрез участието на всички общественозначими групи във вземането на решения на 
ниво управление на електронните медии (обществен съвет).211 Външният плурализъм 
се осигурява чрез уравновесена програма за страната, която отговаря на принципа за 
многообразие на мненията.212

Вътрешноплуралистичният модел, който е характерен за обществените електронни 
медии, предвижда участието на общественозначимите групи213 в управлението на 
електронната медия, като те са овластени с възможността да влияят при взимането 
на решения. В такъв случай уравновесеността на програмата на отделната електронна 
медия е от второстепенно значение,214 което води до отпадане на необходимостта от 
контрол на програмното съдържание с изключение на надзора за спазване на закони-
те, предвиден в извънредни случа.

Външноплуралистичният модел, който се е наложил в управлението на частните електрон-
ни медии, не предвижда задължението за уравновесеност на програмата. Частните елек-
тронни медии обаче са задължени да изготвят и излъчват „надлежна, всеобхватна и съо-
бразена с представяне на истината програма, основаваща се на взаимното уважение”.215

в) ПРОГРАМНА СВОБОДА. Под свобода на електронните медии тук се разбира основното 
ѝ значение на програмна свобода в смисъла на възможна забрана. Забраната се от-
нася не само до държавно, но и до всякакво друго вмешателство при определянето 
на облика и съдържанието на програмата, както е формулирано от Федералния Кон-
ституционен съд. По този начин програмната свобода обхваща основната дейност на 
електронните медии.
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4. Носител на свободата на електронните медии 

Според повтарящата се съдебна практика освен частните електронни медии право да 
се позовават на свободата на електронните медии по смисъла на член 19, параграф 3 
от Конституцията имат и обществените оператори,216 тъй като това основно право из-
рично е причислено към тях. Поради тази причина по изключение те могат да подават 
конституционна жалба срещу накърняването на свободата им. В останалите случаи това 
изключение важи само за процесуалните права. Наскоро Федералният Конституционен 
съд разреши на обществените електронни медии позоваването на описаното в член 10 
от Конституцията217 основно право, което подкрепя свободата на електронните медии.

 Казус №13:218 По силата на член 111а от Конституцията на Бавария електронните медии в Бавария 
биват само обществено отговорни и с обществен носител на правата. Баварското медийно законо-
дателство не изключва участието на частни оператори на медийния пазар, но ролята на оператор на 
частни електронни медии може да се поема само от обществената Баварска централа за нови медии 
(BLM). Въз основа на одобрен от Баварската централа за нови медии договор радио операторът „E” 
излъчва от 1987 г. радиопрограма на регионални УКВ вълни. През 1992 г. на частния оператор е отка-
зано продължаване на договора за ползването на вълните, в резултат на което той протестира отказа, 
позовавайки се на правото си на свободно опериране на електронна медия. Ползва ли се от това 
право частният оператор?

Въпросът дали свободата на електронните медии по смисъла на член 5 от Конститу-
цията219 се отнася и до операторите на частни електронни медии дълго време преди-
звикваше спорове. Това право вече е признато.220 Федералният Конституционен съд 
конституира това право, като косвено изхожда от презумпцията за програмна свобода. 
Съдът приема, че независимо от законово оформеното качество на Баварската цен-
трала за нови медии като оператор на частните електронни медии в Бавария, частните 
оператори са бенефициенти на правото на свободно определяне на програмата си 
като основна функция на електронната медия. Следователно частните оператори на 
електронни медии и кандидати за издаване на съответната лицензия според действа-
щото баварско медийно право са носители на правото на свободно участие в елек-
тронни медии, тъй като те са единствени продуценти на програмата си. Програмата им 
не се подготвя по поръчение или под диктата на Баварската централа за нови медии. 
Тя има единственото задължение да одобрява програмите и да следи за спазването на 
основните програмни принципи, както и да контролира спазването на програмната 
схема. В този смисъл според съда ролята на Баварската централа за нови медии не се 
различава от тази на медийните съвети в останалите провинции.

С това свое решение Федералният Конституционен съд обаче все още не признава 
изрично обстоятелството, че физически и юридически лица са носители на основното 
право, т.е. на свободното участие в електронни медии.221 В своето последно решение 
за електронните медии втора колегия на Федералния Конституционен съд изрично 
разпростира личното право на закрила на свободното участие в електронни медии 
върху политическите партии, като признава правото им да се позовават на нея. В кон-
кретния случай става дума за правото на участие на политическите партии в частните 
електронни медии.222 От това решение следва, че Федералният Конституционен съд в 
бъдеще ще признава на всички физически и юридически лица правото на свободно 
участие в електронни медии.

5. Закрила 

Както и при свободата на печата закрилата на свободата на електронните медии се 
разпростира върху целия процес от събирането на информация до нейното разпро-
странение, включително и върху специфичните за електронните медии технически 
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средства за излъчването на информация.223 Въпреки термина „отразяване” (на съби-
тие – бел. прев.) свободата на електронните медии се разпростира върху не по-малка 
област. Така например информации и мнения могат да бъдат предавани и изразява-
ни не само чрез новинарски емисии и политически коментари, а и в телевизионни 
игри и музикални предавания.224

6. Ограничения 

По-горе описаните ограничения, които произтичат от член 5, параграф 2 от Конститу-
цията, важат и за свободата на електронните медии.225 Както при свободата на словото 
и при свободата на печата и тук следва да се спазва правилото за преценка, което гла-
си: „При съмнение се тълкува в полза на свободата на словото”226 (в случая в полза на 
свободата на електронните медии).

 Казус №14: През 1969 г. в гр. Лебах, провинция Саарланд, се извършва нападение над склад за бо-
еприпаси, при което са убити четирима войници и са откраднати боеприпаси. Една година по-късно 
главните извършители са осъдени на доживотен затвор. Техният съучастник А. е осъден на 6 години 
лишаване от свобода по обвинение в съучастничество в предумишлено убийство. През 1972 г. теле-
визия ЦДФ иска да излъчи документален филм за случая, като покаже извършителите с лицата и 
имената им. След излъчването на документалния филм трябва да се излъчи игрален филм по случая с 
участието на актьори. Към този момент решението за отлагане на изтърпяването на наказанието ли-
шаване от свобода на съучастника А. с изпитателен срок не е влязло в сила, и съучастникът А. подава 
искане за спиране на излъчването на филма. Уважено ли е искането му?

Във връзка с ограничаването на основни права забраната за излъчване на филма е про-
блематична. В случая се касае за накърняване на свободата на електронните медии, която 
се отнася както до избора на темата, така и до начина, по който тя да бъде представена. 

И все пак в рамките на действащите ограничения следва да се направи преценка 
между свободата на електронните медии и правото на лична свобода. В този случай 
Федералният Конституционен съд трябва да се съобрази със сугестивното влияние 
и свързаното с това значение на телевизионното излъчване в сравнение с печата, 
радиото и филмовото изкуство. По смисъла на член 5, параграф 2 от Конституцията, 
ограничаващият основните права общовалиден закон съдържа в своя §22 (Закон за 
защита на авторското право в изкуството) регламентиране на правата върху собстве-
ното изобразяване: „Изображения могат да се разпространяват и показват в публич-
ното пространство само при наличието на изричното съгласие на изобразения”. Па-
раграф 23 от Закона за защита на авторските права в изкуството урежда изключения-
та от това правило. Според неговата алинея 1 изображения, отразяващи съвремието, 
могат да се разпространяват и показват в публичното пространство без наличието на 
изискваното в §22 от Закона за авторските права в изкуството съгласие. По смисъла 
на алинея 2 това изключение обаче „не се отнася до случаите, когато разпростра-
нението или показването на изображението в публичното пространство накърнява 
основателен интерес на засегнатото лице или неговите наследници, в случай че то 
е починало”. Въпреки че защитеният чрез свободата на електронните медии инфор-
мационен интерес към актуалното отразяване на тежки престъпления надделява над 
закрилата на личността на извършителя,227 в случая на предаване, което не отразява 
актуално събитие, следва да се направи нова преценка въз основа на закрилата на 
личността по смисъла на член 2, параграф 1 от Конституцията във връзка с човешкото 
достойнство по смисъла на член 1, параграф 1 от Конституцията. Закрилата на лич-
ността на вече осъдения и излежаващ присъда извършител може да надделее, в слу-
чай че излъчването на телевизионното предаване затрудни неговото реинтеграция в 
обществото, особено на фона на очакваното решение за отлагане на изтърпяването 
на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок. Решението на Федералния 
Конституционен съд е в светлината на това тълкуване.228
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V. Общозаконова регулация на свободата на електронните медии 

С въвеждането на частните електронни медии в Германия през 1984 г.229 част от ме-
дийната общественост настоява за обявяване на обществените електронни медии ако 
не за „остарял модел”, то поне за превръщането им в остатъчен изразител на висшата 
култура, след като частните електронни медии се наложат в публичното пространство. 
На фона на тези обществени нагласи обединените в АРД обществени електронни ме-
дии и телевизия ЦДФ като телевизионен оператор на територията на цялата страна230 
се оказват въвлечени в спор относно ролята на обществените оператори в рамките 
на т.нар. дуална система, чийто първи стълб са обществените, а втори – частните елек-
тронни медии и медийните съвети на провинциите.

1. Регулация на обществените електронни меди 

Обществената медийна система на АРД и ЦДФ извлича печалба от решенията и тълку-
ванията на Федералния Конституционен съд, който в годините укрепва ролята на об-
ществените електронни медии. Пример затова е освен формулирането на класиче-
ското задание на електронните медии за основно задоволяване на потребностите от 
информация на обществото, така и разширяването на това обществено задание от 
основно на пълно задоволяване на потребностите от информация.231

Заданието за основното задоволяване на потребностите от информация на общество-
то се оказва животоспасяващо за обществените електронни медии при решението на 
Федералния Конституционен съд да ги превърне в гарант на изискванията, които по-
ставя свободата на електронните медии към дуалната система. В интерес на свободата 
на информацията и на демокрацията обществените електронни медии са задължени 
да изготвят и предлагат многообразна, всеобхватна и уравновесена програма.232

В дуалната медийна система финансираните от такси за ползване на радио- и теле-
визионна услуга обществени електронни медии са задължени да изготвят и предлагат 
всеобхватна програма, която да включва не само информация, образование, консулта-
ция и забава, но и да отразява целия спектър на обществено-политическия и културен 
живот, като и да задоволява демократичните, социалните и културни потребности на 
обществото (§11, алинея 1 от ДДЕМ). Програмите им следва да са насочени и достъпни 
за всички членове на обществото. В този смисъл отправянето на занижени програмни 
изисквания към частните електронни медии, които нямат достъп до финансиране чрез 
такса за ползване на радио- и телевизионна услуга, е допустимо само при условие, че 
обществените електронни медии изпълняват напълно своето задължение за всеоб-
хватно информиране на населението.

Следователно основно задоволяване на потребността от информация на общество-
то означава, че обществените електронни медии предлагат на гражданите подроб-
на и всеобхватна информация чрез всички видове програми, които са технически 
достъпни за всички.

Тези особени задължения на обществените електронни медии оправдават поставянето 
на частните електронни медии под либерализиран регулаторен режим, както и изис-
кването за изпълнение на занижени стандарти за уравновесеност, безпристрастност и 
взаимно уважение. Изпълнението на по-високи стандарти е невъзможно и поради фак-
та, че финансирането чрез реклама води автоматично до дефицити в уравновесеността 
и разнообразието на предлаганата медийна услуга.233 Тоест свободата за развитие и 
изява на частните електронни медии зависи непосредствено от функционирането и 
изпълнението на общественото задание от страна на обществените електронни медии.
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2. Регулация на частните електронни медии 

Същевременно е важно на частните електронни медии от една страна да се осигурят 
атрактивни условия за свободното им икономическо развитие, а от друга страна да се 
заложат правни граници на това развитие в смисъла на свободата на електронните 
медии. Третият раздел на ДДЕМ, който редовно се актуализира,234 съдържа рамковите 
условия и основните регулационни разпоредби за дуалната система.

За по-задълбочено тълкуване: Чрез ДДЕМ федералните провинции са прехвърлили на комерсиал-
ните оператори всички произтичащи и допустими от европейското право в досегашната Директива 
89/552/ЕИО, заменена и допълнена от новата Директива за аудиовизуалните медийни услуги 2010/13/
ЕС, рекламни и други възможности на т.нар. комерсиална комуникация. За разлика от почти всички 
останали държави-членки на Европейския съюз федералните провинции не са се възползвали от 
възможността за по-строга регулация на собствените оператори. Възможността за т.нар. „вътрешна 
дискриминация” се използва за ограничаване на телевизионно излъчване на реклама от обществе-
ните медии, които също са предмет на Директивата за аудиовизуални медийни услуги, до обем, който 
се надвишава само от Обединеното Кралство.

a) МЕДИЙНИТЕ СЪВЕТИ НА ФЕДЕРАЛНИТЕ ПРОВИНЦИИ КАТО ОСОБЕНОСТ НА ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ-
ТЕ МЕДИИ. Частните електронни медии подлежат на ограничен надзор от страна на медий-
ните съвети на провинциите,235 които от своя страна подлежат на ограничен юридически 
надзор от страна на федералните провинции. Обществената задача на медийните съве-
ти се състои в предоставянето на възможността за свободно развитие и организация на 
дейността на частните електронни медии и същевременно с това в осигуряването на 
функционирането им в обществен интерес. Поради тази причина и поради изискването 
за спазване на принципа за плурализъм съществува необходимост от обществено-плу-
ралистична организация на медийните съвети, които следва да се възприемат като до-
били самостоятелност и гарантиращи основните права управляващи единици. Тяхната 
автономност изисква решенията им да се взимат от плуралистични и основани на прин-
ципа за ненамеса на държавата органи. 

Пример: Пример за това е Централата за медии и комуникации (LMK) на провинция Райнланд-Пфалц, 
в която успоредно с Директора основен орган е Събранието (§39 и следващи от Медийния закон на 
провинцията). Според §42, №9 от Медийния закон на провинцията Събранието взема решения относ-
но издаването и продължаването на лицензии. Плуралистичната организация на Събранието, която е 
характерна за структурата на Централата за медии и комуникации на провинция Райнланд-Пфалц, из-
разява обществения интерес за гарантиране на общото благо; освен това плуралистичната организа-
ция на Събранието гарантира, че взетите от Централата за медии и комуникации решения защитават 
интересите на целия обществен спектър

С малки изключения извършването на радио- и телевизионна дейност изисква из-
даването на съответна лицензия (или концесия) при условията на равен достъп до 
лицензионните процедури. Медийните съвети на федералните провинции взимат ре-
шението за издаване на лицензия. Подробностите около лицензионните процедури са 
описани в съответните закони за медийните съвети на провинциите.

Свободата на електронните медии по смисъла на член 5, параграф 1, изречение 2 
от Конституцията, която се основава на концепцията за организирана отговорност по 
изпълнението на заданията, е оставила траен отпечатък върху правния статут на ме-
дийните съвети. В този смисъл от особено важно значение е спазването на принципа 
за ненамеса на държавата.236

Взети заедно, частните електронни медии и медийните съвети на провинциите пред-
ставляват втория стълб на дуалната медийна система, като обществените електронни 
медии представляват първия стълб. По този начин автономията на медийните съвети на 
провинциите е защитена като тяхно основно право. Това означава, че относно правото 
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си на автономни решения медийните съвети могат да се позовават на основното право 
на свобода на електронните медии. Автономията им обаче не означава, че медийните 
съвети имат правото по свое усмотрение да влизат в ролята на надзорник на пазара на 
електронни медии. Тяхната дейност, например обявяването и раздаването на честоти, 
е не само законово регламентирана в детайли, но и вменена като тяхно задължение. 
Предметът на дейност, както и извършването на дейността им са разписани от зако-
нодателя на съответната провинция. Създавайки чрез закон медийния съвет и разпис-
вайки неговите функции законодателят на съответната провинция от своя страна, по 
смисъла на конституционната съдебна практика, изпълнява своето задължение, чрез 
спазване на принципа за ненамеса на държавата да изпълни с конкретно съдържание 
изискването за надзор над извършването на радио- и телевизионна дейност.

За по-задълбочено тълкуване: Възприемането на медийните съвети на провинциите като част от 
държавната администрация е неуместно.237 Това определение не отговаря на особеностите на прав-
ния им статут. Медийните съвети имат право на самостоятелно администриране и автономия, произ-
хождащо от член 5, параграф 1, изречение 2 от Конституцията в смисъла на взаимовръзката между 
медийните съвети на провинциите и държавата. В този смисъл от решаващо значение е функцията 
на медийните съвети, която основно се състои в организационното осъществяване и осигуряване на 
правото на гарантирана свобода. Поради това наличието на медийните съвети на провинциите с тех-
ните плуралистични надзорни органи е предпоставка за съответстващо на Конституцията извършване 
на радио- и телевизионна дейност от частни оператор.238

Медийните съвети на федералните провинции са принудени да работят заедно, за да 
могат да изпълняват ролята си. В тази връзка в някои области се наблюдава трайната 
тенденция към създаването на общи органи (централни комисии), на които в ДДЕМ 
или в нови Държавни договори (закрила на подрастващите) се прехвърлят правомо-
щия за взимане на решения.

Съгласно Десетото изменение и допълнение на ДДЕМ надзорните функции над дей-
ността на частните електронни медии се прехвърлят върху четири органа.239 Техните 
задължения са описани в §36 от ДДЕМ. Става дума за Комисията за лицензиране и 
надзор (ZAK), Конференцията на председателите (GVK), Комисията за защита на конку-
ренцията в медиите (КЕК) и Комисията за закрила на подрастващите (KJM). Тези органи 
изпълняват дейността си като органи на съответния медиен съвет.
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Графика: Организация на надзора над радио- и телевизионната дейност според Десето изменение и 
допълнение на ДДЕ.240

б) ГАРАНТИРАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО. Основната предпоставка за многообразието на мнени-
ята, а оттам и за възможността за свободно създаване на независимо мнение, е конку-
ренцията, тъй като тя предотвратява създаването на монополи и гарантира наличността 
на различни мнения и информации, предлагани от различни медийни оператори.

aa)  ЗАБРАНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДОМИНИРАЩО МНЕНИЕ. В областта на медиите конкуренция-
та сама по себе си не е достатъчна предпоставка за гарантиране на многообразието. 
Икономическият натиск върху медийните корпорации в борбата им за по-високи зри-
телски квоти, а от там и за рекламни приходи, може да доведе до понижаване каче-
ството на предлаганите програми. В дуалната система, състояща се от обществени и 
частни електронни медии, голямото многообразие на оператори не води автоматично 
до многообразие в съдържанието на програмите.
 

Пример: В областта на свободно приемащите се телевизионни програми има многообразие от ка-
нали, респективно оператори. На практика обаче основните конкуренти на телевизионния пазар 
са само три корпорации: АРД и ЦДФ като обществени електронни медии от една страна, и от дру-
га страна – принадлежащата вече на чуждестранни инвеститори „ПроЗибен.Сат1-медия група” АД 
(ProSieben.Sat.1-Media AG), т.е. бившата група „Кирх” (Kirch-Gruppe) и групата РТЛ (RTL-Group), които 
образуват биполярен монопол на частния телевизионен пазар.241 

202a

 



136 МЕДИИ И ДЕМОКРАЦИЯ: СВОБОДА, ПЛУРАЛИЗЪМ, ПРАВО

За разлика от печата,242 Федералният Конституционен съд счита икономическата кон-
куренция за недостатъчен гарант на плурализма в електронните медии. Поради осо-
беното значение на свободата на електронните медии за свободното съставяне на 
мнение и на принципа за ненамеса на държавата законодателят е задължен да предот-
врати създаването на доминиращо мнение. Зад това изискване се крие опасението от 
частно вмешателство в сферата на държавната власт, прокарвано чрез масмедиите.

бб) ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В МЕДИИТЕ. Преди и след издаването 
на лицензия на даден медиен оператор съответният медиен съвет на провинцията 
следва да установи дали са спазени важащите за частните електронни медии разпо-
редби относно гарантирането на многообразието на мненията. За целта медийният 
съвет се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията в медиите, която като 
орган на медийния съвет в съответната провинция участва в процедурата по лицен-
зиране и надзор.243

С влизането в сила на Десетото изменение и допълнение на ДДЕМ съставът на Коми-
сията за защита на конкуренцията в медиите значително е променен. По силата на §35, 
алинея 5 от ДДЕМ към шестимата независими вещи лица (и двама заместници) се доба-
вят „шест определени според законодателството на провинцията законови представи-
тели на медийния съвет” (и двама заместници). За законови представители на медийния 
съвет не се допускат членове на Комисията за закрила на подрастващите (§35, алинея 
6 от ДДЕМ244). Комисията за защита на конкуренцията в медиите взема решенията си с 
мнозинство. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя или неговия за-
местник (§35, алинея 9 от ДДЕМ), които следва да са вещи лица (§35, алинея 5 от ДДЕМ). 
Премахва се Конференцията на директорите на медийните съвети като контролна ин-
станция на Комисията за защита на конкуренцията в медиите. Досегашната двойна про-
верка на концентрацията на медийния пазар от страна на Комисията за защита на кон-
куренцията в медиите и на Конференцията на директорите на медийните съвети отпада.

Освен това Комисията за защита на конкуренцията в медиите получава чрез §37, али-
нея 4 от Държавния договор за електронните медии правото в определени случаи да 
води разследване. До този момент Комисията имаше това право „само чрез съответ-
ния медиен съвет”. По този начин Комисията за защита на конкуренцията в медиите е 
упълномощена да води разследвания, описани от §§21 и 22 от ДДЕМ, самостоятелно и 
от името на съответния медиен съвет. Това разширяване на правомощията ѝ е стъпка в 
посока самостоятелност на Комисията за защита на конкуренцията в медиите.245 Прав-
на основа за дейността на Комисията за защита на конкуренцията в медиите дават §§25 
до 32 от ДДЕМ относно гарантирането на многообразието на мненията. Тези норми 
изхождат от това, че външният плурализъм в Германия е гарантиран чрез наличието 
на обществени и частни програми за територията на цялата страна. При условие че 
не се допуска доминиращо мнение, дадена медийна корпорация може сама или чрез 
принадлежащи ѝ фирми да излъчва неограничен брой програми на територията на 
цялата страна.246 Отправна точка за това според ДДЕМ е зрителската квота. В случай, 
че Комисията за защита на конкуренцията в медиите установи доминиращо мнение, 
издаването на лицензия, респективно участието в дадена медия, не се допуска.247

За по-задълбочено тълкуване: Следователно основната функция на Комисията за защита на кон-
куренцията в медиите се състои в това да предотврати възникването на доминиращо мнение с 
помощта на зрителските квоти както в областта на частните медии, така и общо248 (т.нар. квотен 
модел). За целта Държавният договор за електронни медии предоставя на Комисията инструменти, 
които по всеобщо мнение не са достатъчни от практическа гледна точка. Така например идеята за 
превантивно и независимо от населеното място гарантиране на многообразие на мненията не е 
напълно залегнала в ДДЕМ и не е процесуално издържана. Това води до риск от забавяне на проце-
дурите в Комисията за защита на конкуренцията в медиите. Освен това може да доведе до търкания 
между отделните медийни съвети на провинциите.
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Предположението за наличие на доминиращо мнение подлежи на определени усло-
вия в разпоредбите в §26, алинея 2 от ДДЕМ.249 Комисията за защита на конкуренцията 
в медиите изхожда от потенциална опасност от наличие на доминиращо мнение в 
случаите, когато средногодишната зрителска квота на програмите на даден оператор 
достигне 30%.250 Въпреки това при определени условия §26, алинея 2 от ДДЕМ допуска 
предположение за наличие на доминиращо мнение при зрителска квота от 25%.251 По 
този начин Държавният договор за електронни медии засяга случаите на т.нар. „cross-
ownership”, както и допуска участието на печатния пазар като свързан със сродни 
пазари в преценката за наличие на доминиращо мнение на пазара на електронните 
медии.252 В допълнение §26, алинея 2, изречение 3 от Шесто изменение и допълнение 
на ДДЕМ въвежда и система от бонуси, според която многообразието може да бъде 
засилено.253 При изчислението на зрителската квота медийните оператори извличат 
ползи от разпоредбите на §25, алинея 4 от ДДЕМ, при условие че излъчват регионал-
ни програмни отрязъци в рамките на общата си програма, и от §26, алинея 5 от ДДЕМ, 
когато предоставят телевизионно време в прамтайма на трети лица. Освен това двете 
водещи частни медийни корпорации са въвели съгласно законовото изискване неза-
висими програми на трети лица в своите програми, така че при признаване на тези 
гарантиращи многообразие мерки и при изпълнението и на двата бонуса ставката на 
квотата може да бъде увеличена с пет процента. По този начин в практиката се стига 
до обобщаване на двете предположения на 25% (§26, алинея 2 от ДДЕМ). И накрая Ко-
мисията за защита на конкуренцията в медиите може да прецени, че е налично пред-
положение за доминиращо мнение и извън съответните разпоредби на Държавния 
договор за електронните медии.254 Условие за такава преценка на Комисията е силно, 
изразено чрез съответната зрителска квота, пазарно участие на даден телевизионен 
оператор на територията на цялата страна, тъй като изходна точка за предполагаемо 
доминиращо мнение трябва да е телевизията. Вещите лица, членове на Комисията 
за защита на конкуренцията в медиите, изготвят обща преценка, като се позовават 
на разпоредбите на ДДЕМ255 като средство за улесняване на доказателството за на-
личие на доминиращо мнение, респективно за конкретизиране на предположението 
си въз основа на даден пример.256 По този начин се гарантира предотвратяването на 
възникването на доминиращо мнение. По-сложен проблем, резултат от тези разпо-
редби, е преценката на тежестта на доминиращото мнение в различните видове ме-
дии, когато зрителската квота се движи под 25%. В тези случаи Комисията за защита 
на конкуренцията в медиите се ръководи освен от зрителската квота и от дейността 
на операторите на т.нар. „свързани с медиите сродни пазари”,257 като например на 
печатния пазар. Според Комисията за защита на конкуренцията в медиите силата на 
внушение, широкото въздействие, пазарното участие и актуалността на предлагани-
те продукти в областта на печата, радиото и онлайн ограничават многообразието.258 
Междувременно разпуснатата Конференция на директорите на медийните съвети на 
провинциите беше приела друго тълкувание на §26 от ДДЕМ. Според нея записаните 
в §26, алинея 2 от ДДЕМ 30%, съответно 25%, следва да се разбират като константна 
долна граница, т.е. не изходна точка за предположение за наличие на доминиращо 
мнение, която дава на Комисията за защита на конкуренцията в медиите свобода в 
решенията ѝ,259 която от своя страна е трудно доказуема пред съда.260 В своето реше-
ние от 24 ноември 2010 г. Федералният Конституционен съд сложи точка на спора и 
подкрепи тълкуването на Комисията за защита на конкуренцията в медиите. Както 
Комисията, така и Шеста колегия на Федералния Конституционен съд изхожда от това, 
че §26, алинея 1 от Държавния договор за електронните медии представлява само-
стоятелен материално правен фактически състав на посегателство. От гледна точка на 
конституционните съдии, решаващи са смисълът и целта на разпоредбата, а именно 
да не се допусне възникването на доминиращо мнение. Според тях разпоредбите 
на §26, алинея 2 от Държавния договор за електронните медии не са достатъчни за 
гарантирането на многообразие и за контрол на пазарната концентрация. Следова-
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телно доминиращо мнение може да възникне и извън рамките на предвидените в 
ДДЕМ положения. Условие за такава преценка е силно, изразено и доказано чрез 
съответната зрителска квота, пазарно участие на даден телевизионен оператор на те-
риторията на цялата страна. В резултат се изготвя обща преценка, като се вземе пред-
вид и участието на дадения оператор на други, свързани с медиите и сродни пазари, 
а разпоредбите на ДДЕМ служат като средство за улесняване на доказателството за 
наличие на доминиращо мнение, респективно за конкретизиране на предположени-
ето въз основа на даден пример. Федералният Конституционен съд постановява, че 
Комисията за защита на конкуренцията в медиите в качеството ѝ на съставен от вещи 
лица и неподлежащ на външно влияние орган се ползва от свобода на действие при 
преценката ѝ за наличие на доминиращо мнение. Според Шеста колегия на Феде-
ралния Конституционен съд при правилното разбиране на понятието „доминиращо 
мнение” от особено значение е фактът, че Комисията за защита на конкуренцията в 
медиите може да предприеме преценка едва тогава, когато в даден конкретен случай 
разпоредбите на §26, алинея 2 от ДДЕМ не са достатъчни, и при зачитане на законо-
дателната преценка и нейната структура в алинея 2. „В рамките на обща преценка и 
при квоти под долната граница разпоредбите на §26, алинея 1 от ДДЕМ могат да бъдат 
приложени само при условие, че в светлината на целта на закона зададеният от за-
конодателя праг очевидно е недостатъчен”.261

Във връзка с пазарната концентрация на представените в цялата страна телевизионни 
оператори преценката на Комисията за защита на конкуренцията в медиите е задължи-
телна за медийните съвети на провинциите, които въз основа на тази преценка следва 
да информират подателя на искане за лицензиране.

вв) СЪДЕБЕН ПРОЦЕС И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕТАЙЛИ. Решенията на Комисията за защита на конку-
ренцията в медиите подлежат на проверка от страна на административните съди-
лища. Проверката обаче се извършва инцидентно, тъй като жалбата следва да се 
подаде срещу решение на медийния съвет на съответната провинция, който про-
вежда решенията на Комисията за защита на конкуренцията в медиите. В случай че 
се стигне до решение на делото по същество в следствие на преждевременен отказ 
от страна на заявителя от намерението му, то тогава може да се стигне до жалба по 
съдебен ред за обявяване нищожността на индивидуалния административен акт. Ус-
ловие за това обаче е оправдана нужда от такава жалба. Това условие е изпълнено 
в случаите, когато ищецът може убедително да представи становището си, че възна-
мерява да спази намерението си в бъдеще.262 

3. Надзор при телемедиите 

За разлика от електронните медии, но подобно на печата, основен елемент в надзора 
при телемедиите263 е (медийно специфичната) свобода на регистрация и лицензиране.

Параграф 59 от ДДЕМ регулира надзора при телемедиите. Тук се прави разлика между 
защитата на личните данни и спазването на други, касаещи телемедиите условия. 

Съответните отговорни за защитата на личните данни контролни органи осигуряват 
спазването на условията, произтичащи от защитата на личните данни (§59, алинея 1 
от ДДЕМ). В случай че дадено издателство на печатни издания членува в Германския 
съвет по печата, то саморегулацията се ползва с предимство пред държавния над-
зор. В областта на обществените електронни медии важи специализирана регулаторна 
рамка. Съответният отговорен за защитата на личните данни орган упражнява надзор 
над журналистически-редакционните телемедии.264
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По силата на §59, алинея 2 от ДДЕМ упълномощените от закона надзорни органи на 
провинциите следят за изпълнението на останалите условия, свързани с дейността на 
телемедиите. Става дума за изискването за информация (§55, алинея 1 от ДДЕМ, §§5, 
6 от Закона за телемедиите) и регулацията относно реклама и спонсориране (§58 от 
ДДЕМ). Параграф 59 от ДДЕМ съдържа специални права за намеса в дейността на 
надзорните органи. Те могат да наложат запор или да спрат дадени услуги. При за-
пор на журналистически-редакционни услуги, които препредават изключително или 
частично съдържание от издание на периодичния печат в текст или образ, следва да 
се спазват разпоредбите на §97, алинея 5, изречение 2 и §98 от Наказателно процесу-
алния кодекс. Запорът не трябва да накърнява основните права по смисъла на член 5, 
алинея 1 от Конституцията и подлежи на съдебно решение.

Спирането на дадени услуги може да бъде съобщено единствено на отговорните по 
смисъла на §7 от Закона за телемедиите лица.265 Това са онези (физически или юридиче-
ски) лица, които предлагат собствено съдържание. За предлагащите чуждо съдържание 
важат разпоредбите на §§8 до 10 от Закона за телемедиите. Действията срещу отговорни-
те лица не могат да се считат за невъзможни или необещаващи успех поради причината, 
че се намират извън Германия. При предлагащите чуждо съдържание се предполага, че 
те са информирани относно съдържанието и съответно биха могли да предприемат спи-
рането на услугата (§§8 до 10 от Закона за телемедиите). При единствено техническото 
осигуряване на достъп до услугата (Access-Providing) не се носи отговорност.266

4. Платформи и носители на излъчване 

 Казус14a: Оператор иска да препредава чужди телевизионни програми чрез т.нар. peer-to-peer мре-
жа и отправя запитване относно правното основание за това. 

Разпоредбите на §§50 до 51б от ДДЕМ съдържат общи правила относно причисляване-
то и използването на носители за излъчване (§50 от ДДЕМ) и относно причисляването 
на наземни носители за излъчване (§§51, 51а от ДДЕМ). §51б от ДДЕМ има особено 
важно значение. Препредаването на излъчвани на цялата територия на страната теле-
визионни програми въз основа на европейска лицензия е възможно без издаването 
на отделен разрешителен документ. В тези случаи се изисква представянето на доку-
мент, удостоверяващ издадена лицензия или друг, подобен на него документ. Въпрос-
ната телевизионна програма следва обаче да отговаря на изискванията в §3 от ДДЕМ 
и на Държавния договор за закрила на подрастващите в медиите. Освен това опера-
торът трябва да има право да предлага услугата според действащото законодателство 
на страната, от която е. Параграфи 52 до 52е от ДДЕМ съдържат самата регулаторна 
рамка относно платформите за излъчване.267 Според §2, №13 от ДДЕМ такава платфор-
ма предлага оператор, който обединява електронни и сравними с електронните медии 
телемедии в дигитален носител или дигитален поток за пренос от данни с цел предла-
гането им като една всеобхватна услуга. Оператор, който предлага избрани елементи 
за предлаганата услуга, също предлага платформа по смисъла на договора. Предла-
гането само на електронна медия или само на сравними телемедии не е достатъчно 
условие, за да бъде определена услугата като платформа.

Пример: Тук става дума освен за класическите аналогови и дигитални кабелни мрежи и за услуги, 
които са базирани на сървъри в мрежа и peer-to-peer-връзки. При тези услуги се предлагат собствени 
и/или чужди програми на електронни медии и телемедии, обединени в една обща програма. Такива 
са например предлаганите услуги от T-Home (сървър)268 и Zattoo (peer-to-peer).269

Параграф 52, алинея 1, изречение 1 от ДДЕМ обхваща всички възможни технически 
носители на платформи (сателит, наземно излъчване, широколентова технология, ин-
тернет). Тук спадат и софтуерно базирани интернет платформи, които чрез интернет 
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протокол предлагат телевизионна услуга без гарантирано използване на широколен-
това технология, например T-Home и Zattoo, като условие за това е водещото пазарно 
присъствие на платформата. Параграф 52, алинея 1, изречение 2 от ДДЕМ изрично 
изключва от разпоредбите на §52 и следващи от ДДЕМ платформи в отворени мрежи, 
като интернет и UMTS, които нямат водещо пазарно присъствие.270

По силата на §52, алинея 3 от ДДЕМ платформите не подлежат на лицензионен режим, 
но операторите следва да изпълняват условията на §20а, алинея 1, 2 от ДДЕМ. Предва-
рителният срок за обявяване на платформите е един месец. В този смисъл §§20а, алинея 
1, 2 и §52е от ДДЕМ съдържат правото на разрешение и запазват правото на забрана. 
Изискванията към съдържанието са формулирани в §§52а, алинея 1, 3 от ДДЕМ. Според 
тях следва да се гарантира спазването на законодателство от общ характер и на зако-
новите разпоредби относно закрилата на личността. Освен това съответният оператор 
на платформа няма право на промени в съдържанието или на технически промени271 
в програмата или сродните телемедии без изричното съгласие на електронната медия. 
Без изричното съгласие на съответната електронна медия операторът няма право и да 
препредава срещу заплащане или безвъзмездно отделни програми или части от тях.

Надзорната дейност над операторите на платформи се извършва от съответния медиен 
съвет на федералната провинция. Инструменти на надзора са преди всичко оспорване, 
забрана и отмяна. Спорен е въпросът към кого трябва да бъдат насочени тези мерки. 
Според §52а, алинея 2 от ДДЕМ операторите на платформи не носят отговорност за чуж-
до съдържание. Те обаче следва да изпълняват разпореждания на надзорните органи, 
насочени срещу съдържанието на трети лица. Освен това медийните съвети на провин-
циите са упълномощени да насочват мерки директно срещу операторите на платформи 
в случаите, когато дадена процедура срещу трети лица е невъзможна, респективно няма 
изгледи за успех. Предполага се, че такъв случай е налице, когато третото лице е със 
седалище в чужбина. Медийните съвети на провинциите са упълномощени да конкре-
тизират изискванията към платформите посредством правилници и директиви.

По силата на §52б от ДДЕМ частните оператори на платформи, които предлагат пре-
предаването на телевизионни програми, следва да изпълняват т.нар. „правило на 
една трета”. В рамките на техническите изисквания следва да се спазват т.нар. правила 
„must-carry”.272 Целта е гарантирането на плурализъм и на конституционно залегналото 
многообразие.273 От задължението „must-carry” печелят преди всичко обществените и 
частните електронни медии, които излъчват регионални програми. Параграф 52б, али-
нея 2 от ДДЕМ съдържа допълнителни специални разпоредби относно платформите, 
предлагащи радиопрограми. При определени условия, например когато подлежащата 
на правилото „must-carry” програма може да се приема без допълнително усилие, опе-
раторите на платформи са освободени от доказателствено задължение.274

VI. Финансиране на обществените електронни медии 

Финансирането на обществените електронни медии е от водещо значение. Медиите 
имат право на функциониращо финансиране, за да изпълняват своето обществено за-
дание за всеобхватно задоволяване на информационните нужди на населението. Фи-
нансирането се извършва основно чрез такса за ползване на радио- и телевизионни 
услуги.275 С влизането в сила от 1 януари 2013 г. на Петнайсетото изменение и допълне-
ние на ДДЕМ таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги, която към момента 
е на база устройство за приемане на радио- или телевизионен сигнал, се заменя от 
вноска за ползване на радио- и телевизионни услуги, която не зависи от устройствата 
за приемане на сигнала. От решаващо значение обаче е процедурата по събиране на 
таксата, респективно в бъдеще на вноската.
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Със своите решения от 1994 г.276 и 2007 г.277 Федералният Конституционен съд е до-
принесъл в значителна степен за гарантирането и укрепването на независимостта на 
обществените електронни медии. Решенията се основават на тълкуванието, че таксата 
за ползване на радио- и телевизионни услуги, чрез която се финансират обществе-
ните електронни медии, за да изпълняват общественото си задание, не трябва да се 
конкретизира и изчислява на базата на материални разпоредби. Следователно трябва 
да се зададе процедура, която да доведе до възможно най-адекватен резултат, както 
и да гарантира независимостта на обществените електронни медии, т.е. да се спази 
принципа за ненамеса на държавата. В този смисъл със създаването на адекватна про-
цедура за събирането на такса за ползване на радио- и телевизионни услуги се цели 
да се гарантира свободата на електронните медии, чиято рамка е задал Федералният 
Конституционе съд.278 Тази процедурна рамка е предмет на Държавния договор за фи-
нансиране на електронните медии.279

Важна роля е отредена на Комисията за проверка и установяване на необходимите фи-
нансови средства на електронните медии (KEF), която в сегашната си форма е плод на 
решението на Федералния Конституционен съд относно таксата за ползване на радио- 
и телевизионни услуги. Комисията KEF следва да е съставена не само от независими от 
електронните медии членове, те трябва да са независими и от политическите партии.280 
Освен това Държавният договор за финансиране на електронните медии гарантира 
допълнително тяхната независимост. Според §4 от Държавния договор за финансира-
не на електронните медии Комисията KEF се състои от 16 независими вещи лица, като 
всяко от тях е номинира от всяка една федерална провинция. Вещите лица следва да 
представляват различни области (финансова инспекция, икономика, медийно право, 
икономика на медиите, техника на електронните медии, сметна палата на съответната 
провинция). Подробностите са разписани в §4, алинея 4 от Държавния договор за фи-
нансиране на електронните медии. По този начин се осигурява функциониращо финан-
сиране чрез процедура, която води до взимането на убедителни решения.

Позовавайки се на експертиза на Паул Кирххоф относно бъдещото финансиране на об-
ществените електронни медии,281 министър-председателите на федералните провинции 
още на 9 юни 2010 г. постигат в Берлин решение за замяна на базираната на устрой-
ствата за приемане на радио- или телевизионен сигнал такса с вноска за ползване на 
радио- и телевизионни услуги, която не зависи от устройствата за приемане на сигнала. 
Изработеното от комисията за електронни медии Петнайсето изменение и допълнение 
на ДДЕМ още между 15–21 декември 2010 г. бе ратифицирано от всички провинции. 
Държавният договор влиза в сила на 1 януари 2013 г., след като на 16 декември 2011 г. 
парламентът на Шлезвиг Холщайн последен го ратифицира. От този момент за финан-
сирането на обществените електронни медии ще важат следните рамкови разпоредби. 
Отпада разграничаването между основно и допълнително устройство за приемане на 
радио- и/или телевизионен сигнал. По-скоро става дума за вноска на база жилище, при 
това независимо от броя на използваните в жилището телевизионни приемници, ра-
диоапарати, компютри с интернет достъп или мобилни устройства. Установява се обща 
дължима сума от всички пълнолетни живущи. За служебните помещения се предвижда 
стъпаловидно определяне на сумата в зависимост от броя на работещите, като от най-
малките предприятия с до осем заети служители ще се изисква една трета от вноската за 
ползване на радио- и телевизионни услуги. Като цяло Държавният договор за вноската 
за ползване на електронни медии, който с Петнайсетото изменение и допълнение на 
Държавния договор за електронните медии заменя досегашния Държавен договор за 
таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги предвижда в §5, алинея 1 общо де-
сет стъпки в определянето на вноската, където при преотстъпването на услугата на трети 
лица (например в хотели и автомобили под наем) се въвежда допълнителна вноска в 
размер на една трета от целия размер на вноската за всяка хотелска стая, респективно 
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автомобил под наем. Вноска за служебно ползване на радио- и телевизионна услуга в 
работен кабинет в частно жилище не се събира.282

Процедурата за проверка и установяване на необходимите финансови средства на 
обществените електронни медии се запазва. Федералните провинции изхождат от 
това, че размерът на влизащата в сила на 1 януари 2013 г. вноска няма да се различа-
ва значително от размера на събираната към момента такса за ползване на радио- и 
телевизионни услуги (17,98 евро).

Процедурата по определянето на вноската протича в три фази. Това са заявка, про-
верка и определяне на размера:

Първата фаза е заявката за необходимите финансови средства от страна на обще-
ствените електронни медии, която се основава на програмата и на принципите за 
икономичност и пестеливост.

 Във втората фаза следва проверка на заявката на обществените електронни медии от 
страна на Комисията за проверка и установяване на необходимите финансови средства 
на електронните медии. Комисията има право на проверка, дали заявените финансови 
средства отговарят на правната обосновка на общественото задание на обществените 
електронни медии, а от там и на принципите за икономичност и пестеливост. При тази 
проверка не става дума за политическа, а професионална преценка. Проверката при-
ключва с конкретно предложение за размера на вноската въз основа на проверената 
необходимост от заявените финансови средства (доклад на Комисията KEF).283

Конкретното определяне на размера на вноската се извършва чрез Държавен до-
говор, който трябва да бъде ратифициран от парламентите на всички федерални 
провинции. Отклонения от предложението на Комисията KEF за размер на вно-
ската са допустими само в определени случаи при наличието на основателна обо-
сновка.284 Основанията за отклонения от предложението на Комисията KEF в общи 
линии се изчерпват с аргументи относно достъпа до информация и финансовото 
натоварване на крайните потребители, т.е. със социалната тежест на вноската.

За по-задълбочено тълкуване: Второто решение на Федералния Конституционен съд относно так-
сата за ползване на радио- и телевизионни услуги285 постановява много високи изисквания за допу-
скане на отклонение от предложения от Комисия KEF размер на таксата. Законодателят е задължен 
да представи основателни причини за несъобразяване с предложението на Комисията и публично да 
се обоснове. Освен това трябва да е видно, че предложеният от Комисията KEF размер на таксата за 
ползване на радио- и телевизионни услуги не натоварва излишно крайните потребители, както и че 
отклонението от предложения размер отговаря на това условие. Решаващо при тълкуването от кон-
ституционна гледна точка е обосновката въз основа на Държавния договор. С тези строги правила се 
цели недопускането на вмешателство по медийно-политически подбуди, като например осигурява-
нето на по-добра конкурентна среда за частните електронни медии. По тази причина Федералният 
Конституционен съд определя отклонението от предложението на Комисията KEF при повишаването 
на размера на таксата към 1 април 2005 г. за противоконституционно.286 

Развитието в медийната област доведе и при досегашния модел на финансиране на 
обществените електронни медии до правни спорове, които са една от основните при-
чини за промяна в модела и преминаване от такса към вноска за ползване на радио- и 
телевизионни услуги.

 Казус №15: А. е собственик на два фризьорски салона в град К. Единият салон се намира в южната 
част на града, другият – в центъра. Във всеки салон А. има отделен компютър с достъп до интернет. 
А. не е регистрирал компютъра в Централата за събиране на такса за ползване на радио- и телеви-
зионни услуги и получава писмо от Централата с молба за проверка на регистрираните устройства. 
Задължен ли е собственикът да регистрира компютрите във фризьорските си салони?
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С влизането в сила на Осмото изменение и допълнение на ДДЕМ на 1 април 2005 г. §5, 
алинея 3, изречение 2 от Държавния договор за таксата за ползване на радио- и теле-
визионни услуги, който считано от 1 януари 2013 г. ще бъде отменен от нов Държавен 
договор, съдържа пасаж, според който „нови устройства за приемане на радио- и теле-
визионен сигнал (особено компютри, които могат да възпроизвеждат радио- и теле-
визионен сигнал изключително през интернет)”, които не са „само и изключително за 
лично ползване”, подлежат на такса за ползване на радио- и телевизионни услуги, при 
условие че „се намират в едно и също, респективно свързани едно с друго помещения”. 
Задължението се отнася до съвкупността от устройства. Тъй като през новите компютри 
на А. е възможно приемането на радио- и телевизионен сигнал през интернет и те не се 
намират в свързани помежду си помещения, към 1 януари 2013 г. собственикът трябва 
да ги регистрира и дължи за тях вноска за ползване на радио- и телевизионни услуги. 
Под определението на „нови устройства” попадат и устройствата преносими компютри 
и мобилни телефони с достъп до интернет.287 Междувременно е налице и съдебна прак-
тика, касаеща „такса персонален компютър”.288 Позовавайки се на свободата на инфор-
мацията и на факта, че служебният компютър обикновено не се използва за приемане на 
радио- или телевизионен сигнал, задължението за плащане на такса често пъти успешно 
е оспорвано.289 Често пъти обаче задължението за плащане на такса се потвърждава с 
аргумента, че както и при останалите устройства за приемане на радио- или телевизио-
нен сигнал, така и при персоналните компютри водеща е възможността за приемане на 
сигнала.290 Някои съдебни решения съдържат освен това и тълкуване на въпроса докол-
ко е основателно задължението за плащане на такса за ползване на радио- и телевизи-
онни услуги, когато персонален компютър в личното жилище на потребителя се ползва 
за служебни цели и той плаща такса за наличните в жилището други уреди.291 В своето 
решение от 27.10.2010 г.292 Федералният Конституционен съд определя персоналните 
компютри с интернет достъп за устройства, приемащи радио- и телевизионен сигнал 
по смисъла на §1 І 1 от Държавния договор за таксата за ползване на радио- и телеви-
зионни услуги и постановява, че изискването на такса за ползване на радио- и телеви-
зионни услуги въз основа на притежанието на персонален компютър с интернет достъп 
не накърнява свободата на информацията по смисъла на член 5 І 1 от Конституцията. 
Освен това съдът счита, че досегашната практика на изискване на такса за ползване на 
радио- и телевизионни услуги въз основа на притежанието на персонален компютър с 
интернет достъп не накърнява принципа за равнопоставеност по смисъла на член 3 І 
от Конституцията. Прави впечатление, че Федералният административен съд изрично 
подчертава заплахата от нарушаване на принципа за равнопоставеност, предизвикана 
от нарастващия брой преносими мултифункционални устройства, например смартфони. 
Поради това Федералният административен съд препоръчва на законодателя да следи 
това развитие, което би могло да бъде основание за структурен проблем за събирае-
мостта на таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги, както и да се отрази на 
правното основание за изискването на тази такса. Реакцията на законодателя е Петнай-
сетото изменение и допълнение на ДДЕМ. С въвеждането на вноската за ползване на 
радио- и телевизионни услуги този правен въпрос се счита а разрешен.293

VII. Теми за задълбочен анализ на правната регулация на електронните медии 

1. Политическите партии в електронните медии 

Влиянието на политическите партии в рамките на организацията на обществените 
електронни медии, и по-конкретно върху състава на органите им, продължава все 
още да е нерешен проблем. В тази връзка законодателят е призован от една страна да 
създаде регулаторна рамка относно обществените прослойки, които са представени в 
органите на електронните медии, а от друга – чрез плуралистичен състав да осигури 
спазването на принципа за ненамеса на държавата.
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a) СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ. По този въпрос Федералният Конституционен съд в своите реше-
ния е сдържан. Първи тълкувания относно въпроса за състава на органите на управ-
ление се съдържат в Шесто решение на Федералния Конституционен съд от 1991 
г.294 Според това решение състоящите се от представители на обществено значими 
прослойки на обществото вътрешни контролни органи на обществените електрон-
ни медии представляват конституционно мотивирана възможност за организацион-
но гарантиране на основните права. Това важи и за външните контролни органи на 
частните електронни медии. Смисълът на надзорните органи не се състои в това да се 
прехвърлят програмни функции на представителите на обществено значимите про-
слойки в обществото или да се превръщат в носители на свободата на електронните 
медии като основно право, а по-скоро в превръщането им в защитници на общото 
благо. В тази своя функция те контролират отговорните за програмата ръководители, 
като следят за това програмата да отразява всички важни политически, световни и 
обществено значими гледни точки, да не попада под едностранното влияние на да-
дена политическа партия, икономически интерес или мироглед и да спазва принципа 
за многообразие. В този смисъл задължението на контролните органи не се изразява 
в защитата на специфичните интереси на отделните обществено значими прослойки, 
чиито представители са членовете на контролните органи, а в гарантиране спазването 
на принципа за ненамеса на държавата в електронните медии.295

За по-задълбочено тълкуване: По този начин Федералният Конституционен съд вменява на плу-
ралистично съставените органи на електронните медии единствено контролни функции. Съдебната 
практика обръща внимание на законодателната свобода при преценката и определянето на обще-
ствено значимите прослойки в обществото. Тя включва правото да се конкретизира критерият за 
обществена значимост, в зависимост от това да се определят обществено значимите прослойки и да 
се изберат и преценят представителите на тези прослойки. Следва да се подчертае, че тази свобода на 
действие не е ограничена с разпоредбите на член 3, параграф 1 от Конституцията, тъй като едностран-
чиво съставените контролни органи не успяват да се обединят около гарантирането на многообрази-
ето на мнения. Приемливо е завишената или занижената представителност на сравними обществени 
прослойки, като не се допуска грубо изкривяване на представителността.296 Съдебната практика не 
предотвратява опасността от намеса на политическите партии в дейността на обществените елек-
тронни медии. Плуралистично съставените контролни органи на обществените електронни медии 
продължават да бъдат риск за вмешателство от страна на политическите партии и все още няма 
директиви от страна на висшите съдилища за гарантирането на свободата на електронните медии. 
Освен това Федералният Конституционен съд засили контрола върху състава на контролите органи 
на обществените електронни медии само устно. Формулировките „грубо изкривяване на представи-
телността”, респективно „едностранчиво съставени контролни органи” дават ограничена конституци-
онна отправна точка; освен всичко друго, те подлежат и на различно тълкуване, което от своя страна 
води до затруднена приложимост. По този начин въпросът кога при съставянето на контролните ор-
гани може да се говори за изкривяване на представителността остава открит. Новата дефиниция само 
изглежда по-строга от произтичащата от член 3 от Конституцията забрана на произволността. 

б) РАВНОПОСТАВЕНОСТ. Следващ проблем представлява равнопоставеността на партиите, 
когато става дума за излъчване на предизборна кампания. В тази област се въведе 
нова форма, т.нар. дебат на кандидатите за канцлер

 Казус №16:297 В навечерието на парламентарни избори партията „Ф”, която реалистично погледнато 
ще бъде представена в следващия Бундестаг, но няма шанс да излъчи следващия федерален канцлер, 
отправя искане за участие на нейния председател в телевизионно предаване със заглавие „Телевизи-
онен дебат на кандидатите за канцлер”. Предаването трябва да се излъчи от обществените оператори 
АРД и ЦДФ две седмици преди изборния ден. Федералният канцлер и претендентът, излъчен от опо-
зицията, ще отговарят на свързани с изборната кампания въпроси, като всеки от тях разполага със 
75 минути. Тъй като генералните директори на двете обществени медии не разрешават участието на 
председателя на партията „Ф” в предаването, партията подава иск във Федералния Конституционен 
съд за оспорване на това решение. Има ли партията основание за това?

В случая става дума за (стъпаловидна) равнопоставеност на политическите партии,298 
която е конституционно гарантирана от принципа за равнопоставеност на партиите 
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в член 3, параграф 1, член 21, параграф 1 от Конституцията и конкретизирана в §5, 
алинея 1 от Закона за партиите. В изречение 1 се казва: „В случаите, когато носител на 
публична власт предоставя на партиите определени блага или услуги, партиите следва 
да се третират равнопоставено”.

Федералният Конституционен съд не образува производство по делото вследствие на 
подадения иск поради липса на правна основа. Според съда за разлика от излъчване-
то на предизборни клипове, когато на партиите се предоставя телевизионно време, в 
конкретния случай става дума за редакционно подготвено предаване и следва да се 
спазва програмната свобода на медиите. Според Федералния Конституционен съд те-
левизионното предаване представлява защитена299 от член 5, параграф 1, изречение 2 
от Конституцията журналистическа концепция, която между другото се изразява в това 
да противопостави в дебат онези политици, които имат реални шансове да станат кан-
цлер. Съдът остави отворен въпроса доколко принципът за равнопоставеност може да 
ограничава програмната свобода при редакционно подготвени предавания. Във всеки 
случай съдът приема изключването на председателя на малката партия от телевизион-
ния дебат за допустимо. Съдът приема, че в този случай не се касае за накърняване на 
принципа за равнопоставеност, тъй като обществените медии правилно са преценили, 
че става дума за редакционно подготвено предаване. От друга страна обществените 
електронни медии следва да се съобразяват с това, че, следвайки своя редакционна 
концепция, не бива да намаляват шансовете за успех на участващи в предизборната 
борба.300 Съдът обаче не се произнесе в кои случаи важи тази постановка.

в) УЧАСТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ЧАСТНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ. На фона на принципа за 
ненамеса на държавата е спорен въпросът дали и в каква степен политическите пар-
тии трябва да имат право на участие в частни електронни медии. В своето Десето 
решение за електронните медии Федералният Конституционен съд взема основопо-
лагащо отношение по въпроса.301 От гледна точка на съда принципът за ненамеса на 
държавата следва да се прилага и по отношение на политическите партии, които не 
принадлежат към държавната структура, но се характеризират с известна съпричаст-
ност към държавната власт. От друга страна, според виждането на съдебната колегия 
партиите могат да се позовават на субективната свобода на електронните медии, чи-
ето значение е засилено от разпоредбите на член 21, параграф 1, изречение 1 от Кон-
ституцията. По мнение на съда при баланс между принципа за ненамеса на държа-
вата и правата на политическите партии законодателят има допълнителна свобода 
на действие. Този баланс е нарушен, когато бъде напълно изключена възможността 
за участие на политическите партии в частни електронни медии. Според съдебното 
решение законодателят има право да откаже участие на дадена политическа партия 
в частна електронна медия, ако счита, че тя би могла да упражнява значително вли-
яние върху програмата на медията. 

2. Закрила на подрастващите в телевизията 

Децата и подрастващите са на възраст, в която се намират във важен момент от раз-
витието на личността, и са подложени на риск от упражняване на влияние чрез елек-
тронните медии, и особено чрез телевизионните програми.302 На този фон закрилата 
на подрастващите има решаващо значение.

a) КОНСТИТУЦИОННА ОБОСНОВКА НА ЗАКРИЛАТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. Конституционното значение 
на закрилата на подрастващите произтича освен от изричното ѝ упоменаване в кон-
текста на ограниченията в член 5, параграф 2 от Конституцията, и от родителските 
права в член 6, параграф 2, изречение 1 от Конституцията и от личните права на 
децата и подрастващите за свободно развитие на личността.303 Закрилата на децата 

228a
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и подрастващите е конституционна ценност и висшестояща цел на обществото.304 
Закрилата на подрастващите следва да им осигури спокойно развитие и същевре-
менно да ги предпазва от негативно морално влияние, като тези цели представляват 
конституционни блага. В този смисъл държавата е задължена да осигури позитивна 
закрила. Закрилата на подрастващите в медиите има значително влияние особено 
върху електронните медии, като поради факта, че те подлежат на регулация от страна 
на федералните провинции, закрилата на подрастващите в медиите спада към ком-
петенциите на провинциите.305

Поради рисковете, които произтичат от свободата на словото и на медиите, конститу-
ционното задължение за осигуряване на закрила на подрастващите подлежи на спец-
ифична регулация. Нормативната уредба относно закрилата на подрастващите е дело 
на законодателя. Член 5, параграф 2 от Конституцията задава законовата рамка в об-
ластта на закрилата на подрастващите. Въпреки това тези разпоредби не бива да са на-
сочени срещу определени мнения, което Федералният Конституционен съд е записал 
в т.нар. си „решение Вунзидел”.306

Още в решението за концесията на FRAG („Свободни медии” АД), което се отнася до 
допустимостта на частни електронни медии, Федералният Конституционен съд изрич-
но упоменава закрилата на подрастващите в електронните медии и приканва зако-
нодателят в отделните провинции да изготви съответни нормативни актове.307 Съдът 
подчертава, че всички оператори, наред с минималното изискване за уравновесе-
ност, безпристрастност и взаимно уважение, са задължени да спазват и ограничени-
ята в член 5, параграф 2 от Конституцията. От това следва, че провинциите трябва да 
впишат закрилата на подрастващите в своето медийно законодателство и да ѝ отдадат 
подобаващо значение.

б) ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. Според съдебната 
практика на Федералния Конституционен съд вписването на детайлите около закри-
лата на подрастващите в законодателството е по преценка на законодателя. Тази сво-
бода на действие се отнася от една страна до въпроса кои рискове ще бъдат вписани 
като основа на правната регулация, т.е. каква степен на сигурност при възможното 
повлияване върху деца и подрастващи законодателят ще сметне за достатъчна. По-
ради значението на закрилата на подрастващите, за влияние се смята и случай на 
риск, граничещ с възможна опасност. От друга страна при преценката кои деца и 
подрастващи задават „нормата” за потенциална опасност, законодателят разполага 
със свобода на действие. В действителност законодателят не изхожда от осреднена 
по някакъв начин стойност, а счита за опасност всеки риск от повлияване на децата 
и подрастващите. Изключение правят единствено екстремни случаи, като например 
особено боязливи деца. Свободата на действие на законодателя е ограничена от 
задължението му, да създаде нормативни актове за ефективно гарантиране на за-
крилата на децата и подрастващите. 

За първи път регулация относно закрилата на децата и подрастващите в медиите е 
предмет на ДДЕМ от 1987 г. в тогавашния член 10, алинея 3 от ДДЕМ, а по-късно в §3, 
алинея 3 от ДДЕМ – стара версия. Тези разпоредби са допълнени с по-строги изис-
квания в следващите изменения и допълнения на ДДЕМ. Новата регулаторна рамка 
от 2003 г. се дължи не на последно място на реакция след безразборната стрелба на 
изпаднал в амок 19-годишен младеж в гимназия в Ерфурт.

На федерално ниво Законът за закрила на подрастващите отменя предходните раз-
поредби на Закона за закрила на подрастващите на публични места и на Закона за 
разпространение на рискови за подрастващите печатни произведения и медийни 
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продукти. Законът за закрила на подрастващите се отнася до достъпа на деца и под-
растващи в заведения, дискотеки, игрални зали и други рискови за децата и подрас-
тващите места, както и до продажбата на алкохол, тютюневи изделия, филми, медийни 
носители и компютърни игри.

На ниво федерални провинции вече е в сила Държавният договор за закрила на 
човешкото достойнство и на подрастващите в електронните и телемедии (Държа-
вен договор за закрила на подрастващите в медиите), който заменя разпоредбите в 
съответните Държавен договор за електронни медии и за медийни услуги. Новият 
Държавен договор се отнася както до електронните медии, така и до телемедиите. 
Съответните материалноправни разпоредби, които  следва да предотвратят запла-
хата от негативно влияние върху развитието на децата и подрастващите и превръ-
щането им в самостоятелни и отговорни за себе си и за обществото личности, са 
разписани в §5, алинея 1 от Държавния договор за закрила на подрастващите в ме-
диите. Освен това новият Държавен договор припознава принципа за „регулирана 
саморегулация”. Той предвижда създаването на подлежащи на регистрация служ-
би за самоконтрол и на новата Комисия за закрила на подрастващите в медиите 
(KJM).308 Комисията контролира спазването на разпоредбите в Държавния договор, 
но има само ограничено право да подлага на проверка преценките на регистрира-
ните служби за самоконтрол. Това ограничение се отнася до правното основание 
на преценките. Освен това комисията взима решения относно допустимостта на 
подлежащите на регистрация служби за самоконтрол в контекста на записаните в 
Държавния договор за закрила на подрастващите в медиите предпоставки за това. 
При изпълнение на законовите предпоставки съответната служба за самоконтрол 
има право на регистрация. От привилегията на Държавния договор за закрила на 
подрастващите в медиите се ползват само регистрирани служби за самоконтрол; в 
случаите, когато даден оператор не е член на регистрирана служба за самоконтрол, 
пълният контрол е в компетенциите на комисията. Тя се състои от шест члена, които 
са директори на медийни съвети във федералните провинции, и други шест члена, 
които са вещи лица, като председател на комисията е директор на медиен съвет. 
При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. Държавният договор 
за закрила на подрастващите в медиите следваше да бъде изцяло актуализиран във 
влязлото на 1 януари 2011 г. Четиринайсето изменение и допълнение на ДДЕМ.309 
Това изменение и допълнение на ДДЕМ не влезе в сила на 1 януари 2011 г., както 
беше планирано. На 16 декември 2010 г. парламентът на провинция Северен Рейн 
Вестфалия окончателно отхвърли текста. В случая става дума за исторически пре-
цедент, който не се е случвал от 1967 г. насам, когато е отхвърлен ратифициран 
от всички федерални провинции Държавен договор за електронни медии. В новия 
Държавен договор за закрила на подрастващите в медиите трябваше да се въведат 
произволни възрастови класификации на уеб-страниците. Това намерение обаче бе 
предварително критично посрещнато от страна на онлайн-оператори и блогъри. 
Така до влизане в сила на нова регулация се запазва валидността на стария Държа-
вен договор за закрила на подрастващите в медиите от 2003 г.

За по-задълбочено тълкуване: Най-важните разпоредби относно недопустимите услуги в §4 от 
ДДЕМ в общи линии отговарят на §3 от старата версия на ДДЕМ. Основните материалноправни про-
мени в Държавния договор за закрила на подрастващите в медиите се отнасят до порнографията, 
която, без позоваване на наказателното право, е нелегална. Изключение е единствено предлагането 
от телемедии на т.нар. „обикновена порнография” в затворени групи от пълнолетни лица. Същото 
важи и за индексирани филми, чието излъчване е възможно след отмяна на индексацията, като по-
казването им в телемедиите обаче е разрешено.
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3. Право на отразяване на обществено значими събития 

Друга особеност представлява правото на безвъзмездно телевизионно отразяване на 
обществено значими събития, което, поради маркетирането на спортните права, е от 
голямо значение за медийното право. Именно отразяването на големи спортни събития 
е в тясна връзка с общественото задължение на телевизията и изобщо на обществените 
оператори да задоволяват информационните потребности на обществото. Задоволява-
нето на информационните потребности на обществото не се изчерпва с политиката. 
Правото на свободно създаване на мнение се разпростира върху всички области на жи-
вота, като не се допуска външна преценка относно значимостта или незначителността 
на отделните теми. Именно поради това част от информацията в смисъла на класическо-
то обществено задължение на електронните медии, което важи с особена сила за обще-
ствените оператори и е тясно свързано с демократичната им функция, е и отразяването 
на спортни събития при спазване на основни публицистични критерии. Значението на 
големите спортни събития не се изчерпва единствено със забавление на зрителите. Го-
лемите спортни събития изпълняват и важни обществени функции. Спортът предлага 
възможността да се идентифицираш на регионално или национално ниво и е важна от-
правна точка за широкоспектърна комуникация с населението. Отправеното към обще-
ствените електронни медии изискване за всеобхватност на предлаганата информация 
не би било изпълнено без отразяването на големи спортни събития.

Правото на отразяване на обществено значими събития беше записано в Закона за ВДР 
и в Закона за електронните медии на провинция Северен Рейн Вестфалия, които бяха 
внесени във Федералния Конституционен съд с искане за съдебен контрол за законосъ-
образност на двата нормативни административни акта.310 При проверката в рамките 
на образуваното дело Федералният Конституционен съд разреши безвъзмездното от-
разяване на обществено значими събития под формата на новини, за да предотврати 
създаването на монополи при информационното покриване на такива събития. В слу-
чаите, когато такива събития са организирани професионално (т.е. в повечето случаи), 
съдът определи за допустимо изискването за овъзмездяване за правото на отразяване.

Параграф 5 от ДДЕМ311 съдържа общата регулаторна рамка относно правото на от-
разяване на обществено значими събития. В практиката обаче до сега няма случай на 
позоваване на това право. По-скоро дори и новинарското отразяване на обществено 
значими събития е предмет на договорни отношения. От друга страна правото на от-
разяване на обществено значими събития по мнение на много наблюдатели е основна 
причина за сравнително безпроблемното договаряне от страна на обществените елек-
тронни медии и преотстъпването на правото им да отразяват важни събития в кратка 
форма, т.е. основно под формата на новини.

4. Преференциални разпоредби в §4, алинея 2 от ДДЕМ 

Параграф 4 от ДДЕМ съдържа освен регулаторната рамка относно правото на отразя-
ване на обществено значими събития и допълнителни специфични разпоредби. При 
изготвянето на тези разпоредби федералните провинции са се възползвали от изрич-
но предоставената в член 3а от бившата Директива на ЕС за аудиовизуалните медийни 
услуги от 11 декември 2007 г. (заменен от член 14 в актуалната Директива за аудиови-
зуалните медийни услуги) възможност за осигуряване на едновременното излъчване 
на обществено значими събития от свободно достъпна телевизионна програма. По 
този начин се предотвратява опасността, излъчването на големи и важни събития да 
се извършва ексклузивно от платени телевизионни канали (Pay-TV). Директивата за ау-
диовизуалните медийни услуги предоставя на държавите-членки правото на свободно 
решение кои събития са от обществено значение и следва да бъдат описани в пре-
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ференциални разпоредби. Параграф 4, алинея 2 от ДДЕМ описва като такива големи 
обществено значими събития Олимпийските игри (летни и зимни), всички участия на 
германски отбори и спортисти в Европейски и Световни първенства по футбол, първи 
мач при откриването на първенствата независимо от това дали има германско уча-
стие, както и полуфиналните и финалната среща независимо от участието на Германия, 
полуфиналните и финалната среща в турнира за Купата на Германския футболен съюз, 
домакински срещи и гостувания на националния отбор по футбол, както и финалите в 
Европейските клубни турнири (Шампионска лига, Купа УЕФА) при участие на герман-
ски футболен клуб. Интересно е, че преференциалните разпоредби на германското 
законодателство се отнасят само до спортни събития.

Определянето на дадено събитие за обществено значимо води до задължението не-
говото отразяване в свободно достъпна телевизионна програма да бъде предложено 
при приемливи условия. Свободно достъпна телевизионна програма е програма, ко-
ято може да бъде приемана от повече от две трети от домакинствата в страната. Раз-
поредбите на §4 от ДДЕМ имат особено важно значение за платените телевизионни 
канали в Германия. Изброените в §4 от ДДЕМ обществено значими събития са особено 
атрактивни, а не могат да се предлагат ексклузивно от платените телевизионни канали.

VIII. Извод и речник 

Поради изключително важната роля на радиото и телевизията, регулацията в областта 
на електронните медии представлява особено значим дял от медийното право. Радио-
то и телевизията достигат до най-голям брой реципиенти и имат водеща роля при 
създаването и възприятието на общественото мнение.

РЕШЕНИЯ ЗА 
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

Федералният Конституционен съд е положил основите на закрилата на свободата 
на електронните медии в десет свои решения за електронните медии (Решение на 
Федералния Конституционен съд 12, 205; 31, 315; 57, 295; 73, 118; 74, 297; 83, 238; 
87, 181; 90, 60, Решение на Федералния Конституционен съд 119, 181; Решение на 
Федералния Конституционен съд 121, 30).

ПРОГРАМА НА 
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

… по смисъла на §2, алинея 2, №1 от Държавния договор за електронните медии 
поредица от излъчвани по програмна схема съдържания.

ПРЕДАВАНЕ … по смисъла на §2, алинея 2, №2 от ДДЕМ свързана по съдържание, времево 
ограничена част от програма на електронна медия.

ОБЩА ПРОГРАМА … по смисъла на §2, алинея 2, №3 от ДДЕМ всеобхватна програма, в която основна 
част заемат информацията, образованието, консултацията и забавата.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ПРОГРАМА

… по смисъла на §2, алинея 2, №4 от ДДЕМ специализирана програма, състояща 
се от еднотипни съдържания.

ЧАСТИЧНА ПРОГРАМА 
В РАМКИТЕ НА 
ОСНОВНАТА ПРОГРАМА

… по смисъла на §2, алинея 2, №5 от ДДЕМ времево ограничена програма с из-
лъчване на територията на цялата страна в рамките на всеобхватната (основната) 
програма.

РЕГИОНАЛНА 
ПРОГРАМА

… по смисъла на §2, алинея 2, №6 от ДДЕМ според времето и мястото на из-
лъчване ограничена програма с предимно регионално съдържание в рамките на 
основната програма.

РЕКЛАМА … по смисъла на §2, алинея 2, №7 от ДДЕМ всяко съобщение при извършване на 
търговска и/или занаятчийска дейност или упражняване на свободна професия, 
което се излъчва от обществена или частна електронна медия срещу заплащане 
или подобна ответна услуга, или като собствена реклама с цел повишаване про-
дажбите на стоки или услуги, включително и на движимо и недвижимо имуще-
ство, права и задължения.
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СКРИТА РЕКЛАМА … по смисъла на §2, алинея 2, №8 от ДДЕМ упоменаването или показването на 
стоки, услуги, имена, марки или дейности на даден производител или предла-
гащ услуги в предавания с рекламна цел, което не е обозначено като рекламно 
съобщение и поради това заблуждава реципиентите относно същината на спо-
менаването или показването. Споменаване или показване се счита за рекламно 
съобщение, когато се извършва срещу заплащане или подобна ответна услуга.

СПОНСОРСТВО … по смисъла на §2, алинея 2, №9 от ДДЕМ всеки принос на юридическо или фи-
зическо лице или техни сдружения, които не участват в процеса на създаване на 
продукция на електронни медии или аудиовизуални творби, към директното или 
индиректното финансиране на дадено предаване с цел популяризиране на име-
то, марката, образа, дейност или постижения на физическото или юридическото 
лице или сдружението.

ТЕЛЕШОПИНГ … по смисъла на §2, алинея 2, №10 от ДДЕМ излъчването на директни оферти към ре-
ципиентите за пласмент на стоки или определени услуги, включително и недвижимо 
имущество, права и задължения срещу заплащане.

ПРОДУКТОВО 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ

… по смисъла на §2, алинея 2, №11 от ДДЕМ обозначено упоменаване или изо-
бразяване на стоки, услуги, имена, марки и дейности на даден производител или 
предлагащ услуги в предавания срещу заплащане или подобна ответна услуга с 
цел увеличаване на продажбите. Безвъзмездното предоставяне на стоки или ус-
луги се счита за продуктово позициониране, когато предоставените стоки и услу-
ги са на значителна стойност.

НАБОР ОТ ПРОГРАМИ … по смисъла на §2, алинея 2, №12 от ДДЕМ свързан пакет от програми и услуги, 
които се разпространяват чрез дигитална технология и се ползват с общ електро-
нен програмен справочник (Electronic Program Guide).

ОБЩИ ПРОГРАМНИ 
ПРИНЦИПИ

Всички електронни медии, членове на Обединението на радио- и телевизионните 
обществени медии във Федерална република Германия АРД (ARD), Втора герман-
ска телевизия ЦДФ (ZDF), Дойчландрадио (Deutschlandradio) и всички оператори, 
излъчващи на територията на цялата страна, са задължени по силата на §3 от ДДЕМ 
в предлаганите аудиовизуални услуги да уважават и закрилят човешкото достойн-
ство. Те са задължени да допринасят за уважението на правото на живот, на свобо-
да и физическа неприкосновеност, на правото на свобода на вероизповеданието 
и на свободата на словото. Моралните и религиозни убеждения на населението 
следва да се уважават. В сила са допълнителни изисквания към съдържанието на 
програмите, произтичащи от законодателството на отделните провинции, както и 
разпоредбите на §41 от ДДЕМ.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ По силата на член 6 от ДДЕМ на Бавария312 общественият съвет закриля интересите 
на обществото в областта на електронните медии. Общественият съвет следи за 
изпълнението на записаното в закона обществено задание от страна на Баварското 
радио и телевизия и изпълнява контролни функции. В своята дейност членовете 
на съвета са длъжни да се ръководят от интересите на електронните медии и на 
реципиентите. Те не изпълняват непосредствени задачи. Контролните функции се 
изпълняват от представители на обществено релевантни политически и общест-
вени прослойки, които съгласно разпоредбите на закона са представени според 
обществената си значимост. Квотата на номинираните за членове на обществения 
съвет представители на баварското правителство и парламент не надвишава една 
трета от всички членове. Обществено релевантните прослойки избират или номи-
нират своите представители самостоятелно. Към задълженията на обществения съ-
вет спадат особено изборът и отзоваването на генералния директор, одобряването 
на предложените от генералния директор негови заместници, одобряването на но-
минацията на програмните директори, на техническия директор, на главния юрис-
консулт и на ръководителите на направления, както и изборът на четирима члена 
на Управителния съвет на медията, изборът на представители на медията и техните 
заместници в консултативни и контролни органи на ниво федерална провинция, 
одобрението на бюджета, на годишния финансов отчет и на одитния доклад на Ви-
сшата сметна палата на Бавария, консултирането на генералния директор по всички 
въпроси относно дейността на електронната медия, и особено по отношение на 
програмата, и контролът на изпълнението на основните принципи на електронните 
медии и на издадените от обществения съвет директиви.
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ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР По смисъла на член 12 от ДДЕМ на Бавария313 генералният директор на Баварско-
то радио и телевизия управлява дейността на медията. Той носи отговорността за 
цялостната дейност на медията и програмното съдържание. Генералният директор 
представлява Баварското радио и телевизия в съда и извън него, сключва трудови 
договори и определя размера на хонорарите за нещатни сътрудници по граждан-
ски договор. Със съгласието на обществения съвет, генералният директор номини-
ра програмните директори, административния директор, техническия директор и 
главния юрисконсулт, както и свой заместник, който е един от изброените дирек-
тори. Освен това генералният директор предлага, а общественият съвет одобрява 
ръководителите на направления и отговорника за закрилата на подрастващите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ По силата на член 8 от ДДЕМ на Бавария314 този съвет следва с дейността си да 
подпомага икономическото и техническото развитие на медията. Управителният 
съвет сключва договор за услуга с генералния директор и контролира неговата 
дейност. Управителният съвет се състои от шест члена: председателят на парла-
мента на Бавария, председателят на висшия административен съд и други четири 
члена, които се избират от обществения съвет и които не принадлежат нито към 
правителството, нито към парламента на Бавария.

СЛУЖЕЩА СВОБОДА Свободата на електронните медии представлява преди всичко служене на гаран-
тирането на правата и свободите на трети лица, на свободното, индивидуално и 
обществено мнение, и е едновременно с това основна предпоставка за функцио-
нираща демокрация.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
ОФОРМЯНЕ В ЗАКОНОВ 
ТЕКСТ

Член 5, параграф 1, изречение 2 от Конституцията повелява създаването на ред, 
който да осигурява и гарантира многообразието на мнения, така че електронните 
медии да не са изложени на опасността от вмешателство от страна на държавата, 
на отделни обществени групи или дори на една обществена прослойка.

НЕНАМЕСА НА 
ДЪРЖАВАТА

Електронните медии трябва да са независими от държавната власт, за да могат 
да изпълняват задължението си да посредничат между държавата и гражданите 
в процеса на свободно, индивидуално и многообразно създаване на мнение. 
Недопустимо е вмешателство от страна на държавата в публицистичната функ-
ция или в други дейности на електронните медии, като например тя не бива да 
се намесва в програмата или в други интереси на електронната медия, както и 
да ги накърнява, инструментализира и овладява. Държавата не може да е субект, 
предлагащ медийна услуга, както да има определящо влияние върху програмата 
на електронните медии. Държавата има право да номинира членове на кон-
тролните органи на обществените електронни медии и на медийните съвети на 
федералните провинции.

ПЛУРАЛИЗЪМ Законовата регулация на свободата на електронните медии следва да отговаря на 
изискванията за многообразие на мненията и за уравновесеност. Многообразието 
на операторите, а от там и на мненията, е залегнало в Конституцията и се отнася и 
до частните електронни медии, което провинциите в ролята си на законодатели в 
областта на електронните медии са длъжни да гарантират. Вътрешноплуралистич-
ният модел, който е характерен за обществените електронни медии, предвижда 
участието на значимите обществени прослойки в управлението на електронната 
медия, като те са овластени с възможността да влияят при взимането на решения. 
Външноплуралистичният модел (при частните електронни медии) не предвижда 
задължението за уравновесеност на програмата. Частните електронни медии оба-
че са задължени да изготвят и излъчват „надлежна, всеобхватна и отговаряща на 
истината програма, основаваща се на взаимното уважение”.

ПРАВО НА СВОБОДНО 
ОПЕРИРАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ

Операторите на електронни медии също имат право да се позовават на свободата на 
електронните медии. Въпреки законовата уредба, която отрежда на медийния съвет 
в Бавария ролята на оператор на електронни медии, частните оператори са бенефи-
циенти на правото на свободно определяне на програмата си като основна функция 
на електронната медия. 

АРД Обединение на радио- и телевизионните обществени медии във Федерална репу-
блика Германия АРД (ARD).

ЦДФ Втора германска телевизия ЦДФ (ZDF) – съвместна телевизия на всички федерал-
ни провинции.
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СИСТЕМА ОТ 
ОБЩЕСТВЕНИ 
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Системата от обществени електронни медии описва паралелното съществуване 
на АРД и ЦДФ.

ДУАЛНА СИСТЕМА Двата стълба на дуалната система са обществените електронни медии, от една стра-
на, и частните електронни медии и медийните съвети на провинциите, от друга.

МЕДИЙНИ СЪВЕТИ 
НА ФЕДЕРАЛНИТЕ 
ПРОВИНЦИИ (LMA)

Медийните съвети на федералните провинции представляват добили самостоя-
телност и гарантиращи основните права административни единици, изпълняващи 
надзорни функции над дейността на частните електронни медии. Обществена-
та задача на медийните съвети се състои в предоставянето на възможността за 
свободно развитие и организация на дейността на частните електронни медии 
и същевременно с това в осигуряването на функционирането им в обществен 
интерес. Организацията на медийните съвети е обществено плуралистична. Във 
Федерална република Германия съществуват 14 медийни съвета:

– Съвет за комуникация на провинция Баден Вюртемберг (LFK); 
– Баварска държавна централа за нови медии (BLM);
– Медиен съвет Берлин-Бранденбург (mabb);
– Бременски медиен съвет (brema); 
– Медиен съвет Хамбург/Шлезвиг Холщайн (MA HSH);
– Медиен съвет за частни електронни медии на провинция Хесен (LPR Hessen);
– Централа за електронни медии Мекленбург Предна Померания (LRZ); 
– Медиен съвет на провинция Долна Саксония (NLM); 
– Медиен съвет на провинция Северен Рейн Вестфалия (LfM); 
– Централата за медии и комуникации на провинция Райнланд-Пфалц
 (LMK);
– Медиен съвет на провинция Саарланд (LMS); 
– Съвет за частни електронни медии и нови медии на провинция Саксония 
 (SLM);
– Медиен съвет на провинция Саксония Анхалт (MSA);
– Медиен съвет на провинция Тюрингия (TLM).

ОБЕДИНЕНИЕ НА 
МЕДИЙНИТЕ СЪВЕТИ 
НА ПРОВИНЦИИТЕ 
(ALM)

Обединението на медийните съвети на федералните провинции (ALM) изпълнява 
координиращи функции при принципни и трансрегионални въпроси относно ли-
цензирането, контрола и развитието на частните електронни медии. Членове на 
обединението са четиринайсетте медийни съвета на провинциите.

КОМИСИЯ ЗА 
ПРОВЕРКА И 
УСТАНОВЯВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМИТЕ 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 
НА ЕЛЕКТРОННИТЕ 
МЕДИИ (KEF)

Комисията за проверка и установяване на необходимите финансови средства на 
електронните медии е част от трифазовата процедура по определянето на размера 
на вноската за ползване на радио- и телевизионни услуги (заявка на необходимите 
финансови средства, проверка и определяне на размера). Във втората фаза Комисия-
та проверява заявката на обществените електронни медии по определени критерии 
дали заявените финансови средства отговарят на правната обосновка на общест-
веното задание на обществените електронни медии, а от там и на принципите за 
икономичност и пестеливост. Проверката приключва с конкретно предложение за 
размера на вноската въз основа на проверената необходимост от заявените финан-
сови средства. Комисията се състои от 16 независими вещи лица, които не са пред-
ставители на електронни медии и на политически партии.

КОМИСИЯТА 
ЗА ЗАЩИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА В 
МЕДИИТЕ (КЕК)

Комисията за защита на конкуренцията в медиите (КЕК) е състоящ се от вещи лица 
орган на медийния съвет на съответната федерална провинция. Основната задача 
на комисията за защита на конкуренцията в медиите (КЕК) е предотвратяването 
на медийна концентрация при излъчването на телевизионни програми на тери-
торията на цялата страна. Доминиращото мнение се счита за отправна точка и 
граница. Правното основание за дейността на Комисията са §§25 до 34 от ДДЕМ. 
Комисията се състои от шест вещи лица от областта на медийното и икономиче-
ското право и шест представители на медийните съвети на провинциите. Предсе-
дател и заместник-председател са представители на квотата на вещите лица. При 
равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.
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КОМИСИЯТА ЗА 
ЗАКРИЛА НА 
ПОДРАСТВАЩИТЕ (KJM)

Комисията за закрила на подрастващите отговаря за крайната преценка на аудио-
визуални услуги по отношение на допустимостта им от гледна точка на Държав-
ния договор за закрила на подрастващите в медиите. Задачите на комисията са 
разписани в §16 от Държавния договор за закрила на подрастващите в медиите. Тя 
работи в тясно сътрудничество със службите за доброволен самоконтрол, напри-
мер службата за доброволен самоконтрол във филмовото изкуство FSK (модел на 
т.нар. „регулирана саморегулация”). Членове на комисията са шест директора на 
медийни съвети в провинциите, четирима висши представители на провинциите 
и двама висши представители на федерално ниво в областта на закрилата на под-
растващите. Председател на комисията е директор на медиен съвет, чийто глас е 
решаващ при равен брой гласове.

КОМИСИЯТА ЗА 
ЛИЦЕНЗИРАНЕ И 
НАДЗОР (ZAK)

Комисията за лицензиране и надзор отговаря за издаване и отнемане на лиценз 
на оператори за територията на цялата страна, определяне на носители на из-
лъчване за територията на цялата страна, ако не спадат към компетенциите на 
Комисията за защита на конкуренцията, и надзор над платформи за излъчва-
не на територията на цялата страна, а също така изпълнява надзорни функции 
спрямо оператори за територията на цялата страна. Комисията е орган на съот-
ветния медиен съвет на провинцията. Нейни членове са определени от закона 
представители на медийните съвети.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ (GVK)

Към задачите на конференцията на председателите спадат изборът при определя-
нето на носители на излъчване по силата на §51а, алинея 4 от ДДЕМ и изборът при 
включването на програми в платформите. Освен това комисията за лицензиране 
и надзор привлича конференцията на председателите при решаването на осно-
вополагащи въпроси, особено при изработването и приемането на устави и ди-
рективи за електронните медии. Конференцията на председателите се състои от 
председателите на плуралистично избраните медийните съвети на провинциите.

ОСНОВНО 
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО

Основното задоволяване на информационните потребности на населението 
следва да обхваща цялата картина на програмните форми. То изисква всеобх-
ватност на темите и предлагане на всички програмни видове и форми, които 
технически са достъпни до широката общественост. Основното задоволяване на 
информационните потребности на населението се осигурява чрез публичноправ-
ните електронни медии. 

| Превод от немски език: Весела Владкова |
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ние относно присъщите за Конституцията ограничения номерация в полето 80.
66 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 119, 1 – Езра. Виж и Хуфен (Hufen) JuS 2008 г., 363, 

363 и следващи. 
67 Пиерот/Шлинк (Pieroth/Schlink), номерация в полето 614 и следващи.
68 Виж по-горе номерация в полето 84, както и номерация в полето 247 и следващи.
69 М. Дьопфнер (M. Döpfner) в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг” F.A.Z., бр. 3 от 04.01.2006 г., стр. 34.
70 Дьор (Dörr) в Еберле (Eberle) и др. (съст.), глава III, номерация в полето 111.
71 По този начин трябва да се гарантира многообразието на мненията, смята Петоу (Paetow), Медий-

на власт, медийно многообразие и икономически резон като картелно-правни предизвикателства в: 
Двайсето издание на Синклеровите разговори за медиите в криза, 2003 г., стр. 48, достъпно на: 

 <http://www.herbert-quandt-stiftung.de/fi les/publikationen/shg/shg_20_medien_in_der_krise_volltext.pdf>.
72 Решение на Федералния Конституционен съд 32, 54, 68; Хердеген (Herdegen) в Бонския коментар на 

Конституцията, чл. 13 номерация в полето 30 и следващи.
73 Виж по-горе номерация в полето 82 и следващи.
74 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 117, 244, 265 и следващи – Цицеро; Виж Шу-

ленберг (Schulenberg) в: Schwartmann (съст.), Практическо ръководство по медийно право, Глава 9, 
номерация в полето 7.

75 Сравни Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2005 г., 965. Виж Дьор/Цорн (Dörr/Zorn), 
NJW, 2005 г., 3114, 3119.

76 Виж Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2006 г., 976 и следващи. Виж Шерер 
(Scherer), NJW, 2006 г., 2016, 2021 и следващи.

77 Решение на Федералния Конституционен съд, в: MMR, 2008 г., 303 и следващи.
78 Решение на Федералния Конституционен съд 125, 260 – Съхранение на лични данни.
79 Директива 2006/24/ЕС от 15 март 2006 г.; Официален вестник на ЕС, 105 от 13 април 2006 г., стр. 54.
80 Сравни Айзенман/Яуц (Eisenmann/Jautz), Правни норми за закрила на индустриалната собственост 

и авторско право.
81 Решение на Федералния Конституционен съд 66, 116, 134.
82 Дегенхарт (Degenhart) в Бонски коментар на Конституцията, чл. 5, т. 1 и 2, номерация в полето 363 

(по-долу цитиран като БК-Дегенхарт, чл. 5, номерация в полето).
83 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 95, 28, 35; Дьор (Dörr) списание JuS, 1997 г., 1036.
84 Виж по-горе номерация в полето 47.
85 Сравни синопсиса при Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), Медийно право №19.
86 Сравни медийния закон на Саарланд и на Райнланд-Пфалц със съответните откъси относно медийните форми.
87 Фехнер (Fechner), Глава 8, номерация в полето 17.
88 Виж Пиеро/Шлинк (Pieroth/Schlink), номерация в полето 570.
89 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162, 175 – Шпигел.
90 Решение на Федералния Конституционен съд 64, 108, 114.
91 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162, 176 – Шпигел.
92 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 125, 144 – Каролина Монакска I.
93 Виж БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 и 2, номерация в полето 417 и следващи.
94 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162, 176 – Шпигел; 66, 116, 132.
95 БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 и 2, номерация в полето 392.
96 Сравни БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 и 2, отметки 398, 298, 389 при указване на ек-

склузивност.
97 Върховен областен съд Мюнхен, ZUM, 2005 г., 3999; също Решение на Федералния Конституционен 

съд 66, 116, 137. Виж Дьор/Цорн (Dörr/Zorn), списание NJW, 2005 г., 3114, 3120.
98 БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 und 2, номерация в полето 420 и следващи.
99 БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 und 2, номерация в полето 382.
100 Пиеро/Шлинк (Pieroth/Schlink), номерация в полето 568.
101 БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 und 2, номерация в полето 425 и следващи.
102 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162, 174 и следващи – Шпигел. БК Дегенхарт (BK-

Degenhart), чл. 5, параграф 1 und 2, номерация в полето 437.
103 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162 – Шпигел.
104 БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 и 2, номерация в полето 64. Разликата между „защитно” 

и „задължително” право в случая може да бъде разглеждана съответно като разлика между „негатив-
ни” и „позитивни” права: негативните права задължават държавата да се въздържа от всяко действие, 
което би нарушило основното право; позитивните права изискват от държавата активно участие и/
или съдействие на гражданите при реализирането на техните основни права – например право на об-
разование, право на социална сигурност и т.н. (бел. ред.).
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105 Решение на Федералния Конституционен съд 80, 124; БК Дегенхарт (BK-Degenhart), чл. 5, параграф 1 
и 2, номерация в полето 432 и следващи.

106 Решение на Федералния Конституционен съд 80, 124, 133 и следващи.
107 Върховен Административен съд Берлин, NJW, 1975 г., 1938.
108 Според Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2005 г., 2912 – Млада свобода; Виж Мурс-

вик (Murswiek), Специализирано списание за административно право, в: NVwZ, 2006 г., 121 и следващи.
109 Решение на Федералния Конституционен съд 80, 124, 131; 95, 28, 34.
110 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2005, 2912. За това решение Виж Висушил 

(Wisuschil), ZUM, 2006 г., 294 и следващи. 
111 Виж по-горе номерация в полето 83.
112 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2005 г., 2912.
113 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2005 г., 2912.
114 Описанието се отнася до Основния закон за печата. Синопсис на съответните законови разпоредби на 

провинциално ниво може да се прочете в Медийно право №19, Фехнер/Майер (Fechner/Mayer).
115 Относно конституционноправната обосновка на това задължение Виж Решение на Федералния Кон-

ституционен съд, 58, 137 – задължителен екземпляр; Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 15, номе-
рация в полето 1 и следващи.

116 Основна разлика спрямо електронните медии.
117 За ограниченията на журналистическата дейност в рамките на наказателно досъдебно производство 

Виж Моле (Molle), ZUM, 2010 г., 331 и следващи.
118 Относно ограничаването на специфичния за печата достъп до информация Виж Льофлер/Рикер 

(Löffl er/Ricker), Глава 20, номерация в полето 1 и следващи.
119 Относно съдържание и обхват Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 19, номерация в полето 1 и след-

ващи. Относно общото право на достъп до информация са релевантни Федералният закон за свобо-
дата на информацията и законите за свободата на информацията на отделните провинции.

120 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 19, номерация в полето 3 и следващи.
121 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 19, номерация в полето 10 и следващи.
122 Решение на Федералния Конституционен съд 80, 162 и следващи, Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Гла-

ва 18, номерация в полето 1.
123 Виж Зьоринг (Soehring), Правна регулация на печатните издания, номерация в полето 4.21; Шрьоер-

Шаленберг (Schröer-Schallenberg), Право на достъп до информация на печата, стр. 85 и следващи; 
Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Ръководство по правна регулация на печатните издания, Глава 
18, номерация в полето 10 и следващи.

124 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 31, номерация в полето 3 и следващи.
125 Виж по-долу номерации в полето 312, 347.
126 Решение на Федералния Конституционен съд, специализирано издание за административноправни 

разпоредби DVBl, 2008г., 313.
127 Сравни Върховен областен съд Дюселдорф, съдебно решение от 20.2.2008 г.; №I-15 U 176/07, ZUM-RD, 2008 

г., 469; по-долна инстанция Областен съд Дюселдорф, №12 O 513/07, съдебно решение от 24.10.2007 г.
128 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 22, номерация в полето 1 и следващи.
129 Виж Шуленберг (Schulenberg), в: Schwartmann (съст.), Практическо ръководство по медийно право, 

Глава 9, номерация в полето 150 и следващи.
130 Виж Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2008 г., 39 – Езра (Esra).
131 Виж синопсиса при Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), Медийно право, бр. 19.
132 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 20 и следващи.
133 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 21.
134 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 22 и следващи.
135 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 18 и следващи.
136 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 19.
137 Виж Льофлер/Рикер (Löffl er/Ricker), Глава 13, номерация в полето 17 и следващи.
138 Сравни обобщението на Дегенхарт (Degenhart), K&R, 2008 г., 214 и следващи. За достъпа до честоти 

Вайсенборн (Weißenborn), IRISplus 2007-02, стр. 1 и следващи. За начините на разпространение виж 
графиката по-горе, номерация в полето 11a.

139 Относно конституционния термин „електронна медия” Виж Дьор/Швартман (Dörr/Schwartmann), Тер-
минът електронна медия и медийната регулация, 2010 г., стр. 31 и следваща.

140 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205 – Първо решение за електронните медии.
141 Решение на Федералния Конституционен съд 83, 238, 295, 315 – WDR.
142 Виж по-долу номерация в полето 274, 277. По темата отговаря ли терминът за електронна медия на 

новите стандарти в телевизията Виж Райнеман (Reinemann), ZUM, 2006 г., 523 и следващи. Виж също 
Швартман (Schwartmann) в Schwart mann, Практическо ръководство по медийно право, Глава 3, номе-
рация в полето 12 и следващи.

143 Виж Хартщайн/Ринг/Крайле/Дьор/Щетнер (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner), Държавен договор за 
електронните медии: Коментар, §2 номерация в полето 4. Виж и Швартман (Schwartmann) в Практи-
ческо ръководство по медийно право, Глава 3., номерация в полето 11 и следващи.

144 Решение на Федералния Конституционен съд 74, 297, 351 и следваща – Пето решение за електронните медии.
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145 Както и в Решение на Федералния Конституционен съд 74, 297, 351 и следваща – Пето решение за елек-
тронните медии, за „подобните на електронни медии комуникационни услуги” (услуги със звук и движещи 
се образи по заявка; за разлика от Финк (Fink) в Шпиндлер/Шустер (Spindler/Schuster), Право в електрон-
ните медии, Част първа, номерация в полето 29 и следващи, който причислява разпространяваните чрез 
интернет нови услуги в конституционноправен смисъл към свободата на печата, тъй като според него 
тези услуги подлежат на субсидиарно прилагане на правото относно свободата на електронните медии. 
Причисляването на тези услуги към термина за електронна медия поради липса на специфична регулация 
според автора представлява накърняване на основните права поради свързаните с това посегателства. 
Подробно виж Дьор (Dörr) в Холцнагел/Дьор/Хилдебранд (Holznagel/Dörr/Hildebrand), Електронни ме-
дии, стр. 193; сравни и Мьолерс (Möllers), специализирано списание AfP, 2008 г., 241 и следващи. 

146 Виж Дьор/Швартман (Dörr/Schwartmann), Терминът за електронна медия и медийната регулация, 2009 
г., стр. 41 и следващи, към Тринайсето изменение и допълнение към ДДЕМ, особено 58 и следваща.

147 Виж Официален вестник на Европейския съюз №L 332 от 18.12.2007 г., 27 и следващи.
148 Виж Официален вестник на Европейския съюз №L 95 от 15.4.2010 г., 1 и следващи.
149 За термина „телемедия” Виж Крайле (Kreile), Tелемедии, в: Шиви/Шюц/Дьор (Schiwy/Schütz/Dörr), Ме-

дийно право, Речник за практиката и науката, пето издание, Кьолн, 2010 г., 617 и следващи.
150 Според Остер (Oster), Правни въпроси на медийната конвергентност въз основа на примера с ин-

тернет-телефонията, във Фехнер (съст.), Конвергентност – защита на личните данни – трибуна за 
мнения: Въпроси в правото относно интернет, Илменау, 2009 г., 9,15.

151 Остер (Oster), Правни въпроси на медийната конвергентност въз основа на примера с интернет-телефонията, 
във Фехнер (съст.), Конвергентност – защита на личните данни – трибуна за мнения: Въпроси в правото 
относно интернет, Илменау, 2009 г., 9, 16 и следващи; същият автор, Телекомуникационни правни въпроси, 
в: Ръководство по мултимедийно право, Мюнхен, 2009 г., Част 4, 1, 14 номерация в полето 18 и следваща. 

152 В случаите, когато решенията имат съдържателно значение, на съответното място в книгата ще намерите от-
делно упоменаване. Сравни и обобщението на Фехнер (Fechner), Глава 10, номерация в полето 51 и следващи.

153 Виж и по-долу номерация в полето 152 и следващи.
154 Виж по-долу номерация в полето 151, 214 и следващи.
155 Решение на Федералния Конституционен съд 35, 202 и следващи. Виж и по-долу номерация в поле-

то 185 и следващи, 319, 342.
156 Решение на Федералния Конституционен съд 92, 203. Виж и по-долу номерация в полето 455 и следващи.
157 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NVwZ, 1996 г., 781.
158 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 228. Виж и по-долу номерация в полето 237 и следващи.
159 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 298.
160 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 1999 г., 709 и следващи.
161 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NVwZ RR, 1999 г., 376 и следващи. Частично обобщение на 

решения в областта на медийното право с коментар: Фехнер (Fechner), Решения в медийното право, 2007г.
162 Виж Дьор (Dörr), K & R, 2009 г., 555 и следващи.
163 Маурер (Maurer), Държавно право I, §10 номерация в полето 62, който привежда член 32, параграф 3 

от Конституцията като потвърждение.
164 Според Маурер (Maurer), Държавно право I, §10 номерация в полето 66.
165 Без участие на федерално ниво.
166 Без ограничаване до една федерална провинция.
167 Не става дума за сключване на договор между провинциите като субекти на международното право, 

а като съставни части на Федералната държава.
168 Маурер (Maurer), Държавно право I, §10 номерация в полето 66.
169 Виж Държавен вестник на Бавария (BayGVBl), 1991 г., 451.
170 Решение на Федералния Конституционен съд 37, 191.
171 Договор от 31 август 1991 г. Според Петнайсетото изменение и допълнение на ДДЕМ ще влезе в сила от 

1 януари 2013 г. На 1 януари 2011 г. трябваше да влезе в сила Четиринайсетото изменение и допълнение 
на ДДЕМ, което включваше изменение и допълнение на Държавния договор за закрила на подраства-
щите в медиите. Предложението се провали поради отказа на парламента на провинция Северен Рейн 
Вестфалия да одобри текстовете на закона. Петнайсетото изменение и допълнение на ДДЕМ подменя 
таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги, която към момента е на база устройство за приема-
не на радио- или телевизионен сигнал, с вноска за ползване на радио- и телевизионни услуги, която не 
зависи от устройствата за приемане на сигнала. Тази подмяна е много оспорвана, Виж Кирххоф (Kirchhof), 
Финансирането на обществените електронни медии, Baden-Baden, 2010 г.; Вагнер (Wagner), Раздялата 
със зависещата от устройствата такса за радио и телевизия, Новите порядки във финансирането на 
електронните медии, Frankfurt a.M., 2011 г.; критика на модела на бъдещата вноска – Валдхоф (Waldhoff), 
Въпрос от гледната точка на конституционното право относно данъчното/бюджетното финансиране на 
обществените електронни медии, специализирано правно списание AfP, 2011 г., 1 и следващи.

172 За проблематиката на състава на органите на ЦДФ Виж Дьор (Dörr), K&R, 2009 г., 555 и следващи; под-
робно за принципа за ненамеса на държавата – номерация в полето 174.

173 Виж обобщението на Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), Правна регулация на електронните медии №21, 
приложение II. 

174 Виж по-долу номерация в полето 202 и следващи.
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175 Виж по-долу номерация в полето 196 и следващи.
176 РББ е създаден на 1 май 2003 г. след сливане на ORB (Източногерманско радио и телевизия – бел. 

прев.) и SFB (Радио свободен Берлин – бел. прев.).
177 Виж Колекция Медийно право на Ринг (Ring) за обема на правната регулация в областта на електрон-

ните медии.
178 Виж Герсдорф (Gersdorf), номерация в полето 30 и следващи.
179 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205 и следващи.
180 По думите на тогавашния генерален директор на СДР (SDR – обществена електронна медия в про-

винция Баден Вюртемберг – бел. прев.) Ханс Бауш (Hans Bausch). Цитат: Бауш (Bausch), в Hickethier, 
История на германската телевизия, стр. 116.

181 Виж по-горе номерация в полето 141 и следващи.
182 За развитието на правната регулация на електронните медии до днес Виж Герсдорф (Gersdorf), номе-

рация в полето 1–59.
183 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 319; 83, 238, 295; 87, 181, 197 – ВДР (WDR); Виж 

Дьор/Шидермайер (Dörr/Schiedermair), Дойче веле (Die Deutsche Welle), стр. 33 и следваща.; Беатер 
(Beater), Медийно право, номерация в полето 226 и следващи; критика Хайн (Hain), списание JZ, 2008 г., 
128, 129 и следващи; Финк (Fink), специализирано списание DÖV, 1992 г., 805 и следващи.

184 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118, 152 и следващи – Долна Саксония.
185 За сравнение с независимостта от държавата на политическите партии Швартман (Schwartmann), Кон-

ституционни въпроси на общото финансиране на политическите партии, стр. 30 и следващи.
186 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 88. Виж Герсдорф (Gersdorf), номерация в полето 142.
187 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205, 263; 83, 238, 330; сравни относно дискусията 

за парламентарната телевизия Гьорлих/Лайер (Goerlich/Laier), ZUM, 2008 г., 475 и следващи. Герсдорф 
(A. A. Gersdorf), който счита парламентарната телевизия за допустима – Парламентарна телевизия на 
Германския Бундестаг (2008 г.).

188 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118, 165; 83, 238, 330.
189 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205, 263; 73, 118, 165; 83, 238, 336.
190 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118, 165.
191 Виж по-подробно Бумке (Bumke), Обществената задача на медийните съвети на провинциите, 

Мюнхен, 1995 г., стр. 145 и следващи; Лерхе (Lerche), Доклад от провинциите на Федерална република 
Германия, в: Булингер/Кюблер (Bullinger/Kübler) (съст.), Организация на медиите и свобода на комуни-
кацията, Баден Баден, 1979 г., стр. 15 и следващи, 75 и следващи; Решение на Федералния Конститу-
ционен съд 31, 314, 327 и 329; 83, 238 334.

192 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NVwZ, 1996 г., 782 = JuS 1997 г., 267.
193 Хан (Hahn), Надзор на обществените електронни медии, стр. 195; Херман/Лаузен (Herrmann/Lausen), 

Правна регулация на електронните медии, §7 номерация в полето 83; Шустер (Schuster), Многооб-
разие на мненията при дуалната система на електронните медии, Берлин, 1990 г., стр. 154; Дьор 
(Dörr), K&R, 2009 г., 558 и следващи.

194 Виж Дьор (Dörr), K&R, 2009г., 555 и следващи.
195 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 88 и следващи.
196 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118, 182 и следващи; 83, 238, 323.
197 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 89 и следващи.; 83, 238, 323 и следващи; 73, 118, 182.
198 В подкрепа: Хубер (Huber), FS Bethge, 507, 509; Дьор (Dörr), K&R, 2009 г., 557; отричащи: Корнилс (Cornils), 

специализирано списание ZJS, 2009 г., 472 и следващи; Х.Х. Клайн (H.H. Klein), в: Морлок/Алеман/Щрайт 
(Morlok/Alemann/Streit), Участие на политическите партии в медиите, 2004 г., 36 и следващи.

199 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 89.
200 Решение на Федералния Конституционен съд 121, 30, 53.
201 Решение на Федералния Конституционен съд 121, 30, 54 и следващи.
202 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 94 и следващи.; 119, 181, 222.
203 Хубер (Huber), FS Bethge, стр. 507 и следваща.
204 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 89.
205 Хубер (Huber), FS Bethge, стр. 509.
206 При Хан (Hahn), Надзор в електронните медии, стр. 190; Хубер (Huber), FS Bethge, стр. 502; Дьор 

(Dörr), K&R, 2009 г., стр. 558; Хан (Hahn, W)., epd medien, 17/2009 г., стр. 3 и следваща. Херман/Лаунер 
(Herrmann/Lausen), §7 номерация в полето 83, §11 номерация в полето 19; Шустер (Schuster), Многооб-
разие на мненията, стр. 154.

207 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 320, 323; Виж Дьор (Dörr), ZWeR, 2004 г., 159, 164.
208 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 324; 83, 238, 296 и следващи; Виж Дьор (Dörr), 

ZWeR, 2004 г., 159, 164.
209 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 321, 325; БК-Дегенхарт (BK-Degenhart), Член 5, 

параграф 1 и 2 от Конституцията, номерация в полето 638.
210 БК-Дегенхарт (BK-Degenhart), Член 5, параграф 1 и 2 от Конституцията, номерация в полето 638.
211 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205, 261; 31, 314, 326.
212 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 323, 73, 118, 153.
213 БК-Дегенхарт (BK-Degenhart), Член 5, параграф 1 и 2 от Конституцията, номерация в полето 769 и следващи.
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214 БК-Дегенхарт (BK-Degenhart), Член 5, параграф 1 и 2 от Конституцията, номерация в полето 638.
215 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 326.
216 Решение на Федералния Конституционен съд 21, 362, 373; 31, 314, 322.
217 Решение на Федералния Конституционен съд 107, 299, 309. 
218 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 298 – Екстра радио. 
219 След т.нар. „решение за информационно дружество Лентия” (Lentia Informationsgesellschaft) – виж по-

долу номерация в полето 496 – Европейският съд по правата на човека изхожда от това, че член 10 
от Европейската конвенция за защита на правата на човека гарантира свободата на операторите на 
частни електронни медии.

220 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 298 – Екстра радио.
221 Сравни по-подробно Европейската конвенция за защита на правата на човека, Решение от 28.03.1990 

г., вх.№10890/84 – Гропера (Groppera); Виж Финк/Коул/Кебер (Fink/Cole/Keber), Европейско и междуна-
родно медийно право, номерация в полето 253 и следващи.

222 Решение на Федералния Конституционен съд 121, 30 и следващи.
223 Решение на Федералния Конституционен съд 91, 125, 134 и следваща; Пиерот/Шлинк (Pieroth/Schlink), 

номерация в полето 574.
224 Решение на Федералния Конституционен съд 35, 202, 222; Пиерот/Шлинк (Pieroth/Schlink), номерация 

в полето 574.
225 Виж по-горе номерация в полето 74 и следващи. 
226 Решение на Федералния Конституционен съд 7, 198, 212.
227 Решение на Федералния Конституционен съд 35, 202, 231 и следващи. Виж и по-долу номерация в 

полето 319 и следващи.
228 Решение на Федералния Конституционен съд 35, 202, 233 и следваща.
229 Т.нар. „Голям взрив в Лудвигсхафен”.
230 ЦДФ е основана с Държавен договор от 6 юни 1961 г. след първото т.нар. „телевизионно” решение на 

Федералния Конституционен съд.
231 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118 и следващи – Четвърто решение за електрон-

ните медии; 74, 297 и следващи – Пето решение за електронните медии; 83, 238 и следващи – Шесто 
решение за електронните медии.

232 Относно финансирането на обществените електронни медии Виж по-долу номерация в полето 
215 и следващи.

233 Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118 и следващи – Четвърто решение за електрон-
ните медии.

234 Последна актуализация чрез Петнайсето изменение и допълнение на ДДЕМ, в сила от 1.1.2013 г.
235 За „Медиен съвет на всички провинции” като общ орган на всички провинции Виж Шпорн (Sporn), 

K&R, 2009 г., 237 и следващи.
236 Виж по-горе номерация в полето 38, 174 и следващи и по-долу номерация в полето 258.
237 Според Бумке (Bumke), Общественото задание на медийните съвети на провинциите (1995 г.), стр. 193 и 

следващи. Герсдорф (Gersdorf), Правна регулация на електронните медии, номерация в полето 373, 
Дегенхарт (Degenhart), специализирано списание AfP, 1988 г., 327, 335 и следващи.

238 По-подробно Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295.
239 Виж и Ритлевски (Ritlewski), ZUM, 2008 г., 403, 407 и следващи.
240 Източник: Комисия за защита на конкуренцията в медиите, Десети годишен доклад, 2007 г., 292.
241 Дьор (Dörr) в Eberle (съст.), Глава III, номерация в полето 90.
242 Решение на Федералния Конституционен съд 20, 162, 174.
243 Тоест Комисията за защита на конкуренцията в медиите действа като орган, например, на Баварската 

централа за нови медии, когато става дума за лицензирането на оператор на територията на Бавария, 
или като орган на Медийния съвет на Северен Рейн Вестфалия, когато става дума за лицензирането на 
оператор на територията на тази провинция.

244 Критика в Десети годишен доклад на Комисията за защита на конкуренцията в медиите, 2007 г., 293.
245 Виж Райнлайн/Вагнер (Reinlein/Wagner), K&R, 2008 г., бр. 9.
246 Хартщайн/Ринг/Крайле/Дьор/Щетнер (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner), §26 от ДДЕМ, номера-

ция в полето 4.
247 Дьор (Dörr) в Eberle (съст.), Глава III, номерация в полето 101.
248 Дьор (Dörr) в Eberle (съст.), Глава III, номерация в полето 92. 
249 Конференцията на директорите на медийните съвети защитаваше тезата, че в случая не се касае за пра-

вила при предположението за наличие на доминиращо мнение. Виж ZUM, 1998 г., 1054. За разлика от 
Комисията за защита на конкуренцията в медиите (KEK 026) – Премиере (Premiere), ZUM – RD, 1999 г., 251, 
258; Комисия за защита на конкуренцията в медиите (KEK 007/029) – Про7 (Pro 7), ZUM – RD, 1999 г., 241, 
248; Комисия за защита на конкуренцията в медиите (KEK 040) – ZUM – RD, 2000 г., 41, 50; Комисия за за-
щита на конкуренцията в медиите (KEK), Нарастваща медийна концентрация във време на конвергенция, 
2000 г., 54 и следващи; относно правилата при предположението за наличие на доминиращо мнение виж 
Прютинг (Prütting), Предположението за наличие на доминиращо мнение, в: Stern/Prütting (съст.), Пазар-
на сила и контрол на концентрацията на телевизионния пазар, 2000 г., стр. 115 и следващи, 121; изда-
телство VG München, K&R, 2008 г., 195 и следващи с коментар на Хайн (Hain), K&R, 2008, 160 и следващи.
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250 Сравни §26, параграф 2, изречение 1 от ДДЕМ. Виж Дьор (Dörr) в Еберле и др. (Eberle u. а.) (съст.), Глава 
III, номерация в полето 93 и следващи.

251 Сравни §26, параграф 2, изречение 2 от ДДЕМ.
252 Виж и Дьор (Dörr) в Eberle (съст.), Глава III, номерация в полето 97.
253 Дьор (Dörr) в Eberle (съст.), Глава III, номерация в полето 98.
254 Решение от 10.01.2006 г., Комисия за защита на конкуренцията в медиите 293-1 до 5, стр. 78 и следва-

ща. Потвърдено и от VG München, K&R, 2008 г., 195 и следващи. Също и Гро (Groh), Бонусите на §26, 
параграф 2, изречение 3 от ДДЕМ, стр. 186 и следващи, особено стр. 198 и следваща; Хайн (Hain), MMR, 
2000 г., 537 и следващи; Хартщайн/Ринг/Крайле/Дьор/Щетнер (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner), B 
5, §26 номерация в полето 8; Яник (Janik), специализирано списание AfP, 2002 г., 104, 111; Прютинг 
(Prütting), Предположението за наличие на доминиращо мнение, в: Stern/Prütting (съст.), Пазарна сила 
и контрол на концентрацията на телевизионния пазар, 2000 г., стр. 115, стр. 121 и следващи; дифе-
ренциращ Холцнагел/Кроне (Holznagel/Krone), MMR, 2005 г., 666, 673.

255 Сравни §26, параграф 2 от ДДЕМ. 
256 Решение от 10.01.2006 г. на Комисия за защита на конкуренцията в медиите 293-1 до 5, стр. 71 и следва-

ща; сравни Решение на Комисията за защита на конкуренцията в медиите от 10.01.2006 г., №293-1 до 
5,<www.kek-online.de/kek/verfahren/kek293prosieben-sat1.pdf>. A. A. Engel, ZUM, 2005 г., 776 и следващи. В 
този случай правилата за предположение на доминиращо мнение се разбират от Комисията за защита на 
конкуренцията в медиите само като пример на решение въз основа на §26 параграф 1 от ДДЕМ.

257 Сравни §26, параграф 2, изречение 2, алтернатива 2 от ДДЕМ.
258 Решение от 10.01.2006 г. на Комисия за защита на конкуренцията в медиите 293-1 до 5, стр. 81 и 87 

и следваща.
259 Холцнагел/Кроне (Holznagel/Krone), MMR, 2005 г., 666, с допълнителни аргументи.
260 VG München, K&R, 2008 г., 195, 198 и следваща.
261 Федерален Конституционен съд, №6 C 16.09, номерация в полето 44, MMR, 2011г., 265 и следващи.
262 Виж VG München, K&R, 2008г., 195, 196; критика при Хайн (Hain), K&R, 2008 г., 160, 16 и следваща, който 

счита изказания „слаб интерес” за недостатъчен, а настоява за конкретни доказателства за намерени-
ето в бъдеще. Сравни и Hepach, ZUM, 2008 г., 351 и следващи; Федералният Конституционен съд (MMR, 
2011 г., 265 и следващи) изхожда в решението си от 24.10.2010 г. от това, че жалбата по съдебен ред 
за обявяване нищожността на индивидуалния административен акт е оправдана, когато ищцата има 
оправдан интерес при бъдещи случаи да отстрани назования като причина за отказа дефицит, неза-
висимо от това дали възнамерява да спази конкретното отказано намерение.

263 Виж по-горе номерация в полето 38. Обобщение на развитието на телемедийното право 2007 г., Ен-
гелс/Клайншмид (Engels/Kleinschmidt), K&R, 2008г., 65 и следващи.

264 Виж за допълнителни подробности Хартщайн/Ринг/Крайле/Дьор/Щетнер (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner), §59 номерация в полето 7 и следващи; виж също относно упълномощените органи за оси-
гуряване на защита на личните данни в обществените медии Дьор/Шидермайер (Dörr/Schieder mair), 
Електронни медии и защита на личните данни, 2002 г., 9 и следващи.

265 Виж Шмитман (Schmittmann) в: Schwartmann, Практическо ръководство медийно право, Глава 10, но-
мерация в полето 73 и следващи.

266 Виж и допълнителни подробности в Хартщайн/Ринг/Крайле/Дьор/Щетнер (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner), §59 номерация в полето 17 и следващи; Кебер (Keber) в: Дьор/Крайле/Коул (Dörr/Kreile/Cole), 
Ръководство медийно право, номерация в полето 55 и следващи.

267 Виж Ритлевски (Ritlewski), ZUM, 2008 г., 403, 404 и следващи.
268 Виж <www.t-home.de>.
269 Виж <www.zattoo.com>.
270 С изключение на §52а и §52е от ДДЕМ.
271 Допустими са само такива технически промени, които служат на подобряването на ефективността при 

използването на носителя и не накърняват договорения стандарт на качеството.
272 Виж Дьор (Dörr) в Дьор/Крайле/Коул (Dörr/Kreile/Cole), Брокер (Brocker) в: Schwartmann, Практично 

ръководство медийно право, Глава 5, номерация в полето 38 и следващи.
273 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 73, 118, 155 и следваща.
274 Други изключения: Швартман (Schwartmann) в: Schwartmann, Практично ръководство медийно право, 

Глава 3, номерация в полето 55 и следваща.
275 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 90 и следваща (Трета теза).
276 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60 и следващи. Сравни като подкрепа за частните 

оператори чрез баварската такса участие Решение на Федералния Конституционен съд 114, 371 и 
следващи. Виж Корнилс (Cornils), специализирано издание за административноправни разпоредби 
DVBl, 2006 г., 789 и следващи.

277 Решение на Федералния Конституционен съд 119, 181.
278 Виж по-горе номерация в полето 149.
279 Под формата на Дванайсето изменение и допълнение на ДДЕМ.
280 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 103.
281 Кирххоф (Kirchhof), Финансирането на обществените електронни медии, Баден Баден, 2010 г.
282 Детайли във връзка с Петнайсето изменение и допълнение на ДДЕМ: Вагнер (Wagner), Отказът от обвъ-

рзаната с устройствата за приемане на радио- и/или телевизионен сигнал такса, 2011 г., 107 и следващи.
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283 В своя последен доклад Комисията KEF установява неоснователно заявен размер на финансови средства 
от 304.1 млн. евро, което би довело до повишаване на размера на таксата за ползване на радио- и теле-
визионни услуги с 18,35 евроцента. Въпреки всички доводи Комисията отхвърля съответното повишение 
на размера на таксата, тъй като според нея промяната в модела на финансиране прави близкото до ре-
алността планиране невъзможно. Проверка ще бъде извършена в рамките на следващия доклад, сравни 
Осемнадесети доклад на Комисията за проверка и установяване на необходимите финансови средства 
на електронните медии от декември 2011 г., <http://www.kef-online.de/inhalte/bericht18/kef_18bericht.pdf>. 

284 Решение на Федералния Конституционен съд 90, 60, 103 и следваща.
285 Критика Юнгхайм (Jungheim), ZUM, 2008г., 493 и следващи.
286 Решение на Федералния Конституционен съд 119, 181; специализирано списание JuS, 2008г., 544 и 

следващи, Дьор (Dörr).
287 На практика размерът на таксата за ползването на нови устройства е 5,52 евро (основна такса). Става 

дума за „компромис” от страна на федералните провинции и на медийните съвети, който се обоснова-
ва с това, че приемането на телевизионен сигнал с помощта на новите устройства е възможно само в 
определени граници.

288 Виж Решение на Административния съд в Брауншвайг от 15.07.2008 г. – 4 A 149/07, ZUM, 2008 г., 812; 
Решение на административния съд във Визбаден от 19.11.2008 г. – 5 K 243/08.WI(V), MMR, 2009 г., 292; 
Решение на административния съд в Брауншвайг от 20.11.2009 г. – 4 A 188/09, ZUM-RD, 2010 г., 171; 
Решение на административния съд във Франкфурт от 08.09.2009 г. – 11 K 1310/08.F(V), BeckRS, 2009 г., 
40438; Решение на административния съд в Гисен от 18.01.2010 г. – 9 K 305/09.GI, ZUM, 2010 г., 372.

289 Решение на административния съд в Кобленц от 15.07.2008 г., AZ 1 K 496/08; относно дължима такса 
за нови устройства Виж Айхер, Шнайдер (Eicher, Schneider): Таксата за ползване на радио- и телевизи-
онни услуги във времената на медийната конвергенция, списание NVwZ, 2009г., 741.

290 Решение на административния съд в Ансбах от 10.07.2008 г., AZ AN 5 K 08.00348.
291 В този случай отказ на дължима такса за ползване на радио- и телевизионни услуги: Решение на адми-

нистративния съд в Брауншвайг от 20.11.2009 г. – 4 A 188/09, ZUM-RD, 2010 г., 171 както и преди това 
в решение на същия съд от 15.07.2008 г. – 4 A 149/07, ZUM, 2008 г., 812.

292 Решение на Федералния Конституционен съд, в: NJW, 2011г., 946 и следващи; сравни Вагнер (Wagner), 
Раздялата със зависещата от устройствата такса за радио и телевизия, 2011 г., 61 и следващи. 

293 Виж номерация в полето 215.
294 Решение на Федералния Конституционен съд 83, 238. Производството по делото е образувано по ис-

кане на 236 депутати на Бундестага за съдебен контрол за законосъобразност на нормативни админи-
стративни актове, в случая на разпоредби на медийния закон на провинция Северен Рейн Вестфалия 
и на закона за ВДР Кьолн (WDR – общественият оператор в провинцията – бел. прев.).

295 В практиката обаче се появяват съмнения относно спазването на принципа за ненамеса на държавата, 
както показва примерът с главния редактор на ЦДФ Николаус Брендер; виж по-горе номерация в по-
лето 174 и следващи.

296 Решение на Федералния Конституционен съд 83, 283, 335 – Шесто решение за електронните медии.
297 Според Решение на Федералния Конституционен съд JZ 2003г., 365 и следващи – дебат на кандидати-

те за канцлер.
298 Решение на Федералния Конституционен съд 14, 121, 137 и следваща; 24, 300, 354 и следваща; 34, 160, 

163 и следваща; 48, 271, 277 и следваща.
299 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 298, 310.
300 Решение на Федералния Конституционен съд JZ 2003г., 365 и следваща – дебат на кандидатите за 

канцлер и Решение на Федералния Конституционен съд 82, 54, 59.
301 Решение на Федералния Конституционен съд 121,30, виж и по-горе номерация в полето 149б.
302 Виж от медицинска гледна точка: Шпитцер (Spitzer), Учебен процес: изследване на мозъка и училище на 

живота, 2003 г., стр. 361 и следващи.
303 Виж Решение на Федералния Конституционен съд 83, 130, 139 и следващи; Дьор/Коул (Dörr/Cole), За-

крила на подрастващите в електронните медии (2001 г.), стр. 19; Коул (Cole), в Дьор/Крайле/Коул (Dörr/
Kreile/Cole) (съст.), Наръчник по медийно право, H II.

304 Решение на Федералния Конституционен съд 30, 336, 347 и следващо; 77, 346, 356; 83, 130, 139. За 
конституционното значение на закрилата на подрастващите Дьор/Коул (Dörr/Cole), Закрила на подрас-
тващите в електронните медии, 2001 г., стр. 50 и следващи.

305 Решение на Федералния Конституционен съд 12, 205 и следващи – Първо решение за телевизията.
306 Сравни по-горе номерация в полето 76 и следващи.
307 Решение на Федералния Конституционен съд 57, 295, 326.
308 Виж <www.kjm-online.de>.
309 Виж по-долу номерация в полето 364a.
310 Решение на Федералния Конституционен съд 97, 228, 252 и следващи.
311 За значението виж Решение на Федералния Конституционен съд 97, 228 и следващи.
312 Сравни медийните закони в другите провинции във Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), №21 приложение II.
313 Сравни медийните закони в другите провинции във Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), №21 приложение II.
314 Сравни медийните закони в другите провинции във Фехнер/Майер (Fechner/Mayer), №21 приложение II.
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ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА е главен асистент в катедра „История и теория на културата” на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски” и доктор по социология от Университета Лавал (Квебек, 
Канада). Изследователските ѝ интереси са в сферата на младежките култури и социалните движе-
ния, популярната култура и алтернативните медии. Сред последните ѝ публикации са: „Distorted 
Representation and Active Citizenship: Digital Media and Spontaneous Street Demonstrations in Bulgaria 
2006-2010” (2012); „Субкултурите като виртуални общности” (2010) и др.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ е философ, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Чете лекции по теория на културата, медийна пу-
бличност и пресфотография. Председател е на Съвета за електронни медии. Заместник-главен редак-
тор на в. „Култура”. Автор е на многобройни публикации в областта на медийната теория, медийната 
политика, теорията на визуалните средства – фотография и телевизия, медийната регулация, популяр-
ната култура. Последните му книги са „Мое дясно” (2011) и „Какъвто трябваше да бъда” (2010). 

ГЕРГАНА КУЦЕВА е докторант в катедра „Теория и история на културата” към Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, специалност „Култура и комуникации”. Завършила е „Културология” и 
магистърската програма по „Културна антропология” към същата катедра. Експерт към Лаборатори-
ята за медиен мониторинг на фондация „Медийна демокрация”. 

ДИТЕР ДЬОР е директор на Института за медии в Майнц, декан на катедра „Публично, международно и 
европейско право” в Университета „Йоханес Гутенберг” в Майнц, съдия по съвместителство към Върхов-
ния областен съд в гр. Кобленц и член на Комисията за защита на конкуренцията в медиите, Германия.

ЖЕРАР УОРМСЕР е френски философ и издател, основател на интернет списанието „Санс Пюблик” 
(„Sens Public”). Работи в Екол нормал сюпериор в Лион, където, в партньорство с общината на Лион-
ската агломерация, провежда постоянен цикъл от лекции, които се заснемат и разпространяват по 
мрежата CanalU. Автор на многобройни студии в областта на моралната и политическа феномено-
логия. Организатор на международни научни колоквиуми и летни школи. 

ЖИЛ РУЕ е професор по европеистика в Университета „Матей Бел” в Банска Бистрица (Словакия) и 
по науки за образованието в Университета в Реймс. Член на Научна група за Европа на културата и 
солидарността (GEPECS), Университет „Париж Декарт”, Сорбона Париж Сите. Ръководител на Катедра 
„Жан Моне ad personam” по интердисциплинарни науки за Европейския съюз. Понастоящем Жил 
Руе е аташе по университетското и научно сътрудничество към Посолството на Франция в България.

КАРЛ ГАЙБЕЛ е германски журналист, бил е репортер в Иран, ГДР, САЩ, Съветския съюз и др., както 
и главен редактор на в. „Леонбергер цайтунг” (1993-2006). Преподава влияние на медиите и история 
на медиите в Щутгартския университет и Университета Хоенхайм. Автор на многобройни публика-
ции в областта на медиите и историята на журналистиката.

МАРИНА КИРОВА е завършила специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността” към 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, и магистърски курс към Университета Лунд, Шве-
ция. Защитила е докторска дисертация на тема „Образът на българския политик на страниците на 
печата в условията на предизборна надпревара”. Експерт към Лабораторията за медиен мониторинг 
на фондация „Медийна демокрация”.

МАРИЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА е магистър по румънска и българска филология и магистър по нацио-
нална сигурност и отбрана. Работила е във Военно издателство (1992–2006), във вестник „Гласове” 
и електронното издание www.glasove.com (2006-2012). Автор на редица публикации в български 
печатни и интернет медии, редактор, преводач на книги от немски и английски език, изследовател 
на архивите на комунистическите тайни служби, участник в редица проекти и граждански кампании.

МИЛА МИНЕВА е главен асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, катедра „Со-
циология”. Автор е на многобройни изследвания на медийната среда в България. Изследовател-
ските ѝ интереси са в областта на съвременната популярна култура, историческата социология на 
социализма и др. Сред основните ѝ публикации са „Пътеводител 2020” (2009), „Социологията пред 
предизвикателството на различията” (2009), „Националното като рекламен репертоар” (2008) и др.
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НИКОЛЕТА ДАСКАЛОВА е медиен изследовател и експерт към фондация „Медийна демокрация”. 
Автор на многобройни статии в областта на медийния мониторинг и анализ, сред които „Моно-
полът върху магическото мислене” (2012), „Новинарската стойност на политическите субекти” 
(2011), „Reading News Data” (2011), „Таблоидното тяло” (2010), „The Bulgarian Media System after 1989: 
Restructuring in Three Directions” (2010) и др.

ОРЛИН СПАСОВ е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. Доктор по социология. Преподава медийни и комуникацион-
ни изследвания и интернет култура. Изпълнителен директор на фондация „Медийна демокрация”. 
Работи по проблеми, свързани с теория и история на медиите и популярната култура. Специализи-
рал е като Хумболтов стипендиант в Германия. Автор е на „Преходът и медиите: политики на репре-
зентация” (2000), съставител е на много книги, сред които „Нови медии – нови мобилизации” (2011), 
„Медиите и политиката” (2011) и др.

РОЛФ ШВАРТМАН е основател и ръководител на Изследователския институт за медийно право и де-
кан на катедра „Гражданско и икономическо право” в Професионалното висше училище в гр. Кьолн, 
Германия. Ръководител на специалността „Медийно право и медийна индустрия”. Професионалните му 
интереси са в областта на публичното и международното икономическо право. Автор на експертни 
становища по проблеми, свързани с медийната концентрация, авторското право, дигитализацията и др. 

РУДОЛФ БАРЧ е директор на Гьоте-институт в София. Барч е израснал във Финландия, Сирия и 
Турция, тъй като неговите родители са били сред основателите на Гьоте-институтите в различни 
страни по света от средата на 50-те до 80-те години на 20 век. След завършването на специалността 
угрофинистика в Университета в Хамбург той работи като лектор на ДААД – Германската служба за 
академичен обмен в Анкара. От 1987 г. е работил в Гьоте-институтите в Берлин, Торино и София и е 
бил директор на Гьоте-институтите в Бангалор (южна Индия) и Загреб. 

СЕВЕРИНА МИТЕВА е юрист, завършила е право в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” 
и в Университета „Йоханес Гутенберг” в Майнц, Германия, където специализира медийно право и 
международно публично право. В момента подготвя дисертация в областта на медийното право 
в Университета „Йоханес Гутенберг” в Майнц. Автор на правни анализи по проблеми, свързани с 
електронните медии в Германия и медийното законодателство в България. 

СИЛВИЯ ПЕТРОВА е доктор по обществено-комуникационни и информационни науки. Защитила 
е дисертация към катедра „Печат и книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масова кому-
никация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на тема „Новозаветни модели на жен-
ственост в българската лайфстайл преса”. Работи в областта на медиите и като медиен експерт към 
фондация „Медийна демокрация”.

ТОДОР П. ТОДОРОВ е доктор по философия и преподавател по „Философия на средновековието и 
ренесанса” и „Ислямска философия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Чете курс по 
фотография в специалност „Културология”. Автор на десетки научни публикации, есета, публицисти-
ка, разкази, стихове и фотографии. Експерт към Лабораторията за медиен мониторинг на фондация 
„Медийна демокрация”.

ФИЛИП РОШО е френски журналист, работи в отдел „Репортажи” на френската обществена теле-
визия Франс 2. Бил е репортер в Афганистан, Близкия Изток и Африка, основно в зони на конфликти, 
както и кореспондент на Франс 2 в Китай и Азия (2000–2006). Като кореспондент в Бейрут редовно  
отразява конфликта в Ливан до 1986 г., когато е взет като заложник в продължение на 105 дни. Лау-
реат е на наградата „Албер Лондр” за репортажите си от Близкия Изток.

ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА е главен редактор на списание „Обектив”, издавано от Българския Хелзинк-
ски Комитет. Автор е на многобройни публикации, свързани със свободата на словото и медийния 
плурализъм. Участник и автор в изследванията „Феноменът ,жълта преса’. Уикенд” (2009), „Как и защо 
спря радио Нова Европа” (2007), „Медия и религии” (1996), „Антисемитизъм в България – има ли?” 
(2005), „Пиар и медии” (2006). Сценарист на документалния филм „Те, другите” (1998).

ЯНА БЮРЕР-ТАВАНИЕ е директор на програма „Кампании и комуникации” на Българския хелзинк-
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